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BRULEE సరయు. వుల ఉసి రుద. నొక తీరున సాగినది, 
సయ సుం. గొన్ని న? ఇరు. గనిగిసిను. అని యల్బములు, 
tem ష్ స్ Hr చీన్నయసూగి నాంటినుండి నాబ్బుయ 
ఇగ పొన్న (కె సా Mr, త్మకోన బెల్ల శుద్ద ము జేసిన మహో 

శేయులు ఫీ -కలింగము. సంగులుగారు. _ కొన్నిటికి మార్షదర్శిళ్వ యే 
పంతులు కాకి. జనలు 'న్యాసరచనల్సు కవిజీవితములు, స్వీయచరిత్ర 
ములు కథానికలు, ఖండ కాన్యములు, (పవాసనములు, (గ్రంథవమర్శ 

సములు నాటికలు చాత పరిశళోధనము, పత్తీకాస్రచురణము -- ఇత్యా 
దులు నేం సారనగ సృ ఘు వేసిన (క్ త్ భొమ్ములు, ఈకొమ్మ లెల్ల 

మువ్ధ్యగముగాల బూది. కచుచుండుట జండు సరిగించుచున్నా ము, 
పము సెట్టి లోని పన్న యు సప్పూరరము లనుళొసముగద్యా (ప్రకృత కాల 
పరిస్థితుల సనునరించి మస కాోనలు కొన్ని కావలసి గట్టిచేసికొంటిమి. 

వీనిలో కవిచరిత రచన మొకటి, శ్రీ) ఏీలీశలింగము పంతులుగారు 
బవ పరీశనుకు; బొల్పడి ఆంధ్రశచ్చుల చరిత్రలు నంపాదించి వెలున 
రించిరి, అంతకుమున్ను (శ్రీ) గురుజాడ | శ్లీరామమూర్తిగా రారో 
యుల నూర్గ్లము నాశ్రయించి కవి జీవితములు (వచురవటిీచిరి. గురుజాడ 
వారి రచనను పీరేకలింగముగారి కూర్పు సంస్కరణ వూరణములు 
కలదిగా వెలసినది. కానలి చేంకటరానుస్యామి యనునాయన ఆంగ 
భావనలో గొంద జాంధ్రకోవులను గూర్చిన చరిత్రలు (వాసి ౧౮5౭ న 
యేట బొంబాయిలో 'వెలునరిందినారని మిత్రులు ఇెస్పుటు (బొనుదొర 
తన నిఘంటువునం (బ్రనంగమునం గొందలు (ప్రా క్రనకవులను గూర్చి 
యించించుక (వాెసెను, ఇవి బొత్తిగా చాలనివి గురుజాడ (శ్రీరామ 
మూర్తిగారి కని జీవితములు ౧౮౭౩లో మొదలై ప జేండ్లకుం బూర్హముగా 
బయట: బడినది, పీ లేశలింగము పంతులుగారి కవిచరిత్రము ౧౮౬౫ 
నొటికి (ప్రకటితము, పంతులుగారి కూర్చు తెలుంస వారికి మేలుబంతి 
ఇటీవల నిటీవల విడీవిడిగా, విపుల విపులముగా కవి జీవితములు 



(పాయు చున్నారు, విస్తు తాం ని చీ పులు సరక్కుు బయట. 

బ్యఘెచున్న్నాను. నటుణలణలోని గె, సులు సఇరములోని రత్న ములు, 

అవ్వేషించిన కలంయని శూెనదు చు శయుం యుగ సజ సరం టను han) 

కన్రుణను జీప్ చి (GT shmt: నీలుని మునుల ససగంప నలనసీనన్_ సవరంచి 

కివి, వ (గీటు సంస్క రణ పూరణములతో ఫసుననం (ల మునకు6 దను ముల 

యెంతో మేనిని. ఎటలినిందాతు ఖు * తారయ గె పుల చర్మికీములు 

ఫూ లిగ (గుంపయడిసయగాని, అధునిక గ సశీపిగిముణు (వొసిన త్తి 

యుండదు ఈ మసపాగ నర కార్య నర్గహణము సకం 2ానుొనుట 

శ వీ పి శీశ్థ రింగ ము సంతులు గారి పన్న అ "గ్ల త్స సికిం నాడి పి+గువు, 

రచయిత శ్యామ కప్స్ విమర్శక సరటోధశాడి సర్వ సామాను 

రచన కాది వదక శుగుసని యాలోచించి యుఫు శీకూర్సు కు " ఆంధ 

రచయితలు? అను పేసు పట్టనాయిను.. నను టివలెలాక్క వర్తమాన 

సారసంతీము న బడక. వికాస దనుళొంటిమి... ఒక పద్యగి ఫుల 

చరితము లీ సంధాసించినచో, 'యావళ్లీవము చలా సమ ణము షకీసీన 

పరిశోధకుటు = సంస్పుటముల కొల విలువగల వినుర్భస సుల [వాసిని 

పండితులు ఆ మున్నగు నాను చర్య కక్కాగ మాటంయగుపడవలనీస టేన్" ) 

' రణయిగీలు | అస్న సో ఒంటి యుండదు. ఈ యూాహతో స్ నాము 

కరణ) చమురు సిగీనది. 

ఇవు డీమొుదటిపొలున ౧౨౧౦ ౧౧1 నకుమనున్న = అసయా 
గవ శే త కిం జెందిన ఆసన అిఘిటుగల నూతుగురు రచుతీ ఎనుణూగ్చిన 

జీవిత కవి లొ సట లుస్న ప, ౧౮౧. లో జనించిన పరనస్మ చిన్మయ 

భూరిత* స్య్గలథి ము సుడలగుటలతో. నూరి శతా?! రంభములోని 

నాండనుటయ కొరణముగాక, సతచంధకి రచనే గద్య వొబ్బుయమునకు 

గొడ ద్ర విలుషటనీచ్చి హీగెన్ను రాగ దారులు తీసిన ఎ దగుటయుం గారిణ 

నుగుచున్ని ది, సాధారణనుగన్యా కవుల పుట్టుక లనుటట్టి శాక » (of 

రచనలను బట్టియే చరితములు సంభానించుట ఆయాచారము. జీను అది 
పెట్టుకొనక, “పుట్టుకలనుబట్టి యి శ 'తాొప్టలోని వారస యమీతుగొంటిని, 

వగ త్తగా చూచినచో మటియొక నందశాదు కొన్నివందలనుంది 



మహారచగినలు ౧ ను శేగకమునగు సంబంధపడినవా గుందురు ; 
ఉన్నారు. నాది నొల్లరను బేగ్చె చేర్చినలాని య కరార్సునకు సమ(గత 

స్టించె సనంగాదు, కొని ఇప్పటి కిది నా బీ వాబేశము. దై వాదేశ 

మయిననాొంపు్కు. ఈ్టగంథము సుపరిస్తష్టము కానచ్చును, 

ఇప్పు డిచట ఆరాధింపంబడిన వారు గానో మజతీియెందటోో మవా 
సీయులు శెలయున కంగినవారి షెమాాభితక్ష నేను వేడవలసియున్నదది. 
ఈ మవాసియులలోల గొందటు జనన తిథ్యానినము తెనియక పోనట ఈ 

కొండకి రచనలు నేసించాం చదున్రకొనుటకు ఈదు బాలగపోవుట ఈ 
కొందు జీవత్కో..వ్రులు శముంహార్చి (వక టింపరాదని నాకు ఇొసించుటా 
కొొందణీ విషయమున రచయితలుగా నందిన క్రీ ర్రికంకు భాపూాభినర్ద 
కులుగా సంపాదించిన యశేస్సు హెచ్చుగా నున రసి సదు'ద్లేశముతో 

ను సిక్నంచుం WE చీ నేనో కారణము wed ము నింక పరిమిత 

ముసు జీన నమః (కంది రచయితలను ఈ క కపూస్సున నే పూజించుకో 

లేసి నా సీరసతకు, సిగిల చున్నాను, 

క రోల చోటి గంగయ్య జాలరి అప్పయ్య 
కతభుంటము శేంకిటరంగ ౪ క్ర (క్కి గ ఉనా కొాంతేము 
సడల సుందర రామా స్త్రీ మట్లాధి విశ్వ సాధళగ్మ 
అది) డి సోమ నాథ రావ ర*యనుర్లము నరసయ్య ళ్యాత్ర్రీ 
అగిఫ్రూడి (సభాకరరాన్య “ఉతవర ఫు "కేంటళా స్రీ 
తురగా జీంకము రాజూ భండారు అనమాంబ 
అమర వాడి రోము! వి కాంచనపల్లి ₹నకి మ్మ 
భోగి రొజూ నా రస్యకుణనూ ర్తి (తీపు పురచీని రావస్యోమి బీ దరి 
కొప్పరపు గచ్చులు మానవన్లీ '౧"వుక్భెన్లక్షవి 
“కహా ది రమణ కోనలు నాయని సు'ప్చారొట్టు 
త డపఎలి వంక టస్పయ్య శాస్త్రీ అబ్య్యూరి గామక్ళ స్థాలొవు 
జాలీ నాధుని బొ ARES రాన్ఫ బలీచేసలి లకీ కారితేనః im 

మటగాష్టారి కృష్ణారావు తాపీ ధర్మారావు. rat) 
ws ఉన్న చ vb శ్ర గ యణ 

ఖు. లైన ష్ గురులు స్థృరంచన వచ్చును. బ్రాతపలవీమ .థిజొము స్ 

(పాంతీయులలో నింద కో విజ్ఞలవిషయమున శీను , అబ్జుర్లనున పేరడజన 
ల 
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ఈ నా గచసల్నన యంద? మిము నహాోయము పవసితిని, 

వారంలపంం నులు మంది ఫంజిలను  సామూహికముగా వరికి 

నొ హాోర్గాభినందసము నుందు మూలముగా మసన వీసికొనుచున్నాను. 
జని నలత CHIR YY వలా గి న్యంప్మూ విఓటాషారి వేంకట నరసయ్య 

గ Or ఫూర్యము; జననము కలిగియుండీన బా ఆనుకొని యిందు 

జీన్చుకొనుట్నకి , తేనాలి వాస్తవ్యులు (శ్రీ అవుల గోపాలగృవ్దమూ ర్తి 
(ఎస స; యురీ, యగ్కి బి) గారిని కివ్మిబహ్మా జీసి తొంఛములు తెలుస 
వలసినదిగా. గోర తొందర పెట్టి యుంటిని, దయతో వాగు పంసిన వివ 
యములను జూచి నరసయ్య గారు ౧౫-౧౧ నం! జవంచివని AORTA, 

వార్కు ముతీళకొంనలు (పముఖురచయితలు రెండపభౌగమున రాగలవారు, 

మక్కి ౧ ౧౧ సః శీ ముగించుటకు బడులు, ఒక యేడు ముందుకు 
సాగి ౧ ౧౧ నంలో ఆసనము గొల (శ్రీగుమ్మల నీతొ రానముమూ ర్త దోదరి 

గారి నింద. జేర్చుట, వారిని గూర్చిన వాయసము ద్వితీయ భాగమునకు 
“నాంది” పాఠము కాగలదని యివు డీక్క..డ మనాక్పూచనముసకు ఆ 

ఈరచన యిటు భింతలో నెలుంగు మూచుటకు పూజుంలు 
Uy (శ్రీపాద నుబ్రస్నాణ్యఇా క్రీ గారి అశీషపో అప్ప పాములు నీ నొపుదును 

నుణివజాలని దోవాదము లఅయినపి, వారికి మనఃపూర్వక మైంన ధన్య 
వాద నరు లర్చించుచున్నాను, 

ఈ [గ్రంథము “సరస్వతీ పవర్ (పెన్సు అధికారులు ఉదారులు నగు 
(శ్రీ అ బ్రేపల్లి నాగేశ్యర రావుగారి సౌహోర్షముతో నానిమ్క్బృగమైసదిం 
(ప్రత్యేక శద్ధవహించి, ముచ్చటగా నీఘార్చు ము (డింపించి, ఇంతక్వరలో 
నా యుద్యమమును లోళనునకుం జూవిన (శ్రీ నాగేశ్వర రావుగారిని 
వాదయపూర్వక ముగా నఖినందించుదుు వారి కీతో ౬.ధిక భోగ భాగ్య 

నంన త్రీ (పసాదించుటకు జగదీశ్వరు న భ్యర్థించు చున్నాను, 

రాజమ హేంద్రవరము మధునాపంతుల సత్యనారాయణశౌన్థ్రి 
గ సెస్టింబరు ౧౯౫౦ 



సమఠర్స ణావతారిక 

ఇది పదియేండ్దనాండి రచియించుతలంచ్చులు తేతవంపుగా? 
బొదలి, సరస్యతీకరుణ ఫొంగులుజేఆయగ, వేరు నాదిగాం 

గదలిన “ఆంధ్ర నొక్కొకటిగాం (బకటించుచు వచ్చినాండ ; సీ 

(బదుకున కాయదృష్టమును బట్టకపోయె నొకింత కాలమున్, 

అది మూూూందేండుల ముచ్చ కై నడచిపో = నల్ల ల్లినన్ సాహీతీ 

వాదయస్నందము గుర్తులందుకొని “ఆంధీ” పత్తి) కారత్న మ 

భ్యుదయ బాయల శకెక్కు-కాలమున నయెో్యో ! పావీనై యాంపికోొ 

న్న దర్శిదుండను; నిద్రలో. గలవరింతల్ నేంటి నాయూనాముణ్, 

నాట ననిచిన యీ కూర్పు నేంటి కిటులు 

సెనిచ్చి మాతల్లి నెత్మిసంచిన జనకుండు 

రాజయోగి ఏ (శ్రీ) ఆకొండి రామమూర్తి 
శాస్త్రి కుడుగరలిడుదు బున్ససరభరము, 

ఇచ్చుటయ్యా వారు మేమును బుచ్చుకొనుట 

మాడు తరముల యాభారముగ రహించు ; 

నివృుడు నూయడి పయిబేయి ; యిచ్చువాండ 

చేను; నాక్ళతికిం బతిగ్రహీత "ఈత. 

“'పోల్వరము” "వెళ్లి వచ్చునప్పుడదియే మొ |! 
'నెక్కసం బొన్కు అమ్మున్ను బెట్టీ (సీను ; 

ఆనెం కనులు కృపారుర్యు లామె బోయు 

దీవనలు తేక రాలేను “కేవుదాటి, 

నువ్యవుమోానులై యమృతమాననులై కనటింఠలేని లే 

నవ్వుల రానుల్రై మెజసీనార లఖండరనస్వరూవు ; లా 



మువ్వురు మేనమామలయుపోలిక నాయడం గూడి వచ్చినం 

బువ్వుల బాట లంచనడప్పుశ్ గద | మత్క._.వితా చిరంటికన్ , 

పొరలున్ _ పోరులు లేక భావములు ఫూవుల్ తొన్స ౫ హను నూ 

వుగుమేనబృల కూర్శిలోం గరలిపోవు న్నామన; స్పంతలో 

బిరుసులో్యవును జెళ్ణయస్లు.దనఫుం సంక మ్ము ; సొ గంగలో 

భరమ్రిపోనును వారి ౮3 యమృత సాయమూ క మగ్యాదలున్, 

వేడ్క దొకయ్య కూర్చున్న వీల.యురంు 

సండ్హ బరువున నొరంగు గల్పడుమంబు -- 

మేరి మామయ్యా లొ"దుగు దశ్నీణపునై ఫు 

పోకమూాణశులుు తముబఫటాకు. దోంఫు, 

విందులకో మందులకో 

యెందులకో వరుని యేతెంచు హీతుల్ 
ఒబందుగులు నిత్యమును బది 

మందిగజ్వా నారి నదన చూధురి యదిరా | 

ముజీయెంక' ముచ్చట - ఆచ్చటః 

బజీదిన భోజినపు బం క్షి.పరికింపవ లెన్ 

వరికి ళ్ళము జేరిన పా 

వురముల వలె వచ్చి 'సిసవి పోదురు నినువ్రళ్. 

కొడుకులు మన లం జీటుత్ కుజ్ణలు బందువ్రు లల్లువార్కు సే 

ర్వడిన కవుల్ (పియాభిథులు పర్విన చుక్కలబంతిలోనం జం 

(దుడు వలి “ గందమతతలతోం”) గళతో--నభిరామననా శ్రి యె 

రడ నమ్ము ఈొన్న వుం జవులు వట్టును తాతయ, యెట్టి ధన్యుండో | 

ఎనుబది యీండ్లకున్ దరికి నెక్కి. తొనంకినవాండు శాత -- జ 
న్యనముననుండి పెంపుగనువాండగు నీమనునుండుకూడ = ని 
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పండిత ; ఆకోండీ రాబుమూ ర్షి భాగ్రిగారు 



ఖీ 

ల్వని యది నిశ్చయం ; బి నిలాస్థ్రలి నీయుభమైైక నిస టం 

ధన పరమార్థ మికృతిగచ్యా రమొుకకొంతకు( గొంత నిల్చినన్, 

వీమెోా! యీ శృతి యంళ ఫాశ్యతనుటోయిా ! యందుర్కా కాదుకా 

సీ మాధుర్యధురీణ శావ్యరచనా నిత్యోత్సవ (శ్రీ కళా * 

ఛానుల్ నూర్వురు పంచు నీయమృత గాథా జ్యోతు వీనోంటితో 

జీ మిన్నందియు వట్టి “మందఖొడు” లౌన్కే యెట్టు లూహీంచినన్, 

“ఇదీ యి ట్రని జీర... నయా 

ఉదురని మొక కదలి పోని 'హూధాశయ మె 

య్యది యా నను గదలిం చెడ్-- 

నదినో, మూ తామసోర్భణాభిలనీ.తమె. 

ఆంబరనులు తోడను ల్యగబోగమ్ములు 

వంచళార నుఖిలవీ.ంచలేదు ; 

(వాయ జోంచి (నాసి బహ్మార రైక తా 

త్సర్య మడర నుళ్ళతి తాత కిడెద, 

సమర్న ణము. 

శాతయ్యా, కొనునుయ్యా, యా చిజుకపో త్రం బుత్తను క్లోక గా | 

ఖా శాశ్చర్య ననాథమై యలరి యంథవ్ష్లోణి రాణించు! సీ 

శీఠత్ న్వీకృతి దొడ్డగా ; దయిన =. జాహితుండనై పూజ్యపూ 

జాతం(ఠతఈంబున నస్తూలోంగు నను విశ్యాసంబుతో నిచ్చెదన్, 

సాల్నన జీవితంబు, చెయిణాందని భావము, క్రీ ర్హిలిప్పకున్ 

లోంగవిం - రాగ నిస్పృహాత - లోకము దాటినదూపు + నిన్నిటం 

B 
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దగిన కోవిదుండనగు త్యత్క వితా గజగర్భ సద్ధతిం 

దోగినవాండ ; నీ నినువు దోయిటం బోయుము వండుడీననణ్, 

అరయిక వేసికో నొకటి యాత్మకుం దోంయను నాకు; అమ్మతో 
నరణముగాః గవిత్వథన మంవీతి వింవిత్ ; మట్టు న్నీత్య మై 

సిరి నను సంక్షమించుటను కేస భనత్క్యుతముం గృకజ్ఞ ఈ 

భర వ్నాదయంబునం దలు వాంగ జెప్పేద ధన్య వాదముణ్ . 

పసీనాంటం దనతండింగాని పనవింపందీసి _ మానాన్న కొ 

రనుతో పాటుగ * జె ద్యలకీ * నిడి శౌరా! నాంటీ సీ (వీనుపుం 

బన నీనాంజిొక శొశుసందన వనీ ప్రాళ్ళారమి మూదు వం 

గన మింపారెజీ నన్న-చో నలిశయో కంగానొ లోశానకళా, 

లిపంపతి క ఏశ్వరులు “జేరి చరిత * రచన 

బనదనోన నద్దానన మొనంగి రన = 

సీకవి తోధిక్ళతులు గణీంచం దరమె! 

నీకు నాయిచ్చుశాన్క. యుల్లాకుతున్క., 

ఇలువేతె కరుణించి వూటవడి నీ 

శీలోటునుక్ రాని య 

ట్టులు వీవించెడి * శామనల్లి ' కృస గ 

ట్టుల్ దాటి నామింద, పొం 

గులుగట్టన్ ముటీయెన్ని కట్టుదున్న ని 

గుల్ చేలు జేశాౌద్భ గు 

ష్ఞ(ల బంధంబుల్కు భానబంధుర కృతంల్ 
భాషా విభూ హోన్న తుల్, 

రాజమ హేంద్రనరము 
నిళ్ళతి (వణ = ౧౯౦ సత్యనారాయణ శౌన్రీ 



ప కాశ్గరుల విన్న సము 

ఈ(గంథము, మూ సరస్వతీ గ్రంథ మండలి శే గాదు, ఆం(ధ 

నాబ్బయమునకును క్రొత్త భూవణము. (శ్రీమధునాపంతుల సత్యనారా 
యణళాన్త్రీగార్కు ఇది రచించుటతో, (గంథక ర్తలలో తా మొక 
విళిష్టస్ట్థాన మూ(క్రమిం దుఖొన్సి (పకటించుటతో, (గంథ్నప్ర కాశకులలో 
నూకు నొక విళిష్టస్థాన మకగ్రహించినారు. 

కి 

ఆంధ వాజ్బశుమున, నేడు (శ్రీ వీరేశలింగంవంటులుగారి 
కనుల చర్మితుశో సరితూగగల (గంథ మిది యొక్కటియీ, అందు 
కవుల 'బొహికహానము. చిత్రింపబడినది, ఇందు రచయితల ఆంతర 
రొనము చ్మత్రింసబడినది. అది సంతరించుటకు పంతులుగా' 50త (శమ 
పడియుండినారో యిది సంతరించుటకు శ్రీ, శా్ర్రిగారును. అంత 
(శ్రమపడినా రని పాఠకులు స్ఫుటముగా గుర్తింసగలరు, 

ఇందు పందొమ్ముదన క తాద్టి రచయితలనే (గహీంచినొరు, 
అయితే విషయ సేకరణకు అవకాశములు బాలక మరికొందరి నిందు 
జేక్పుటకు వీలు లేకపోయినది, ఆకొందరు, అధిక సంఖ్యాకులు గాని అల్ల 
సంఖ్యాకులు కారు, వారిని గురించి మరింత (గంథము తయారు 
కొనలసియున్న ది, అందుకును తనుకు గల ఉ ద్రేళపయత్న ములు 

శాస్త్రీ రిందు ఉశ్దేఖుచియే యున్నారు. నేనును అదియును (ప్రకటిం 
చుటకు ఉత్సుకుడనై యున్నాను, మే మీకున్రకమును గూడ ఇందు 
ఠ్వరితముగ నీ కృతకృత్యులము కాగలమని నేను నమ్ముచున్నాను, 

ఈ(గంథచు చదివిన, దిగ్గజములవంటి అ నేకజీవద్రచయితల 

గోన్టీలో పాల్లొనుచున్నట్టు ఏలక్షణానుభూతి కలుగును, చానంజేసి 
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బుద్ధి నిశీతమును (ప్రతిభ సవననోన్నేమితమును అగును శ్రీ శాస్త్రీ 

గారు అళించిన పరమార్థ చు యిది, 

శ్రీ శాస్రం అ్రతిభాప్రాగల్భ్యములు మన ఎండిగ్కవులు 

ఇదివర $4 3 వుగా గు ర్మించియున్నారు, ఈ (౫౦థధి నుం జాత్ర”రీ 

జయపతొాకయు పండితకవులకు అనందోచ్భూ ససమును కాగలదు, 

ఈ రెండును నాకు నెలలీన భూములు, 

శీ సళ్యరా రాయణ శా స్త్రీ గారితో సాకు ఇట్టి మ్రుతి. సంభ 

టిందిన | శ్ర శ్రీ సాద సృుబహ్మూణ్య శా, స్రీ గారికి నేను న"క్చిలజ్ఞత 

తెలుపుగొనుచున్నా ను. 

అం[ధమజపోజనులుు ఈ[గంథము గొరనము గుర్తించి అగరించి, 

ఇంక నిట్టి యుద్గ్రంథములు (ప్రకటించునట్లు నా కుత్సాహము కలిగింతు 

రని అశించుచంస్నా ను 

జట్లు 
రొజచుెహీం(ద్రవరను అద్దపల్లి నాగోక్షర రావు 
15 = ర = 1950 నరన్వతీ పవర్ యెన్సు ఆధ్ధిపతి 



ఆ౦(ధరచయితలు 

పగవస్తు చిన్న యనరారి 
మం(తి పంచ నూర్య(ప కాళకని 

కోరాడ రామచంద్ర శాస్త్రీ 
నుతుకునుల్లి నృనీంహాకవి 

వారణానీ పేం॥ కేళ్వర కవి 

ఆకొండి జేంకటకని 
పరవస్తు వేం౯టరంగాబార్యులు 

నర నీంహొజీవర వేంకట ళాక్ర్రీ 

శీనింల జేంకటు రాయకని 

అఆల్లంరాబా సుబహ ని 

నుండపొక సార్వ తీళ్ష్యర ళా ప్రీ 
నూదభూన్నీ "జీం॥ టాబార్యులు 
బముడుంబ నృనీంవోభార్యళని 

కొక్కొండ , జేంళటరళ్నళర్మ 
బహుజన పల్లి Ag రొనా చార్యులు 

ఆదిభట్ల నారాయణదాను 

కందుకూరి వీరీళలింగక వి 

(తీషురోన తన్ముయడొధ 

బావిలాల వాను జేనళా స్రీ 

గురుజాడ |న్రీరానునూ రి 
జేదము వేంళట ర"యశ్యాస్త్రీ 

ధర్ నరము రామళ్ళషప్ణమా చారలు 

జీవ్చలపల్లి సోదరికి వులు 
భురొణపండ మల్ల య్యు శా స్రీ 
సీర గండి రామా క్రీ 

జ శవోది నుబ్బొరాయక వి 

కోలాదఅను శ్రీనివాసరావు 

వుట 

1 

11 

16 

20 

25 

29 

ప్ర 

87 

89 

42 

శర 

ర్ర్ 

60 

65 

69 

78 

62 

89 

94 

100 

102 

111 

116 

121 

124 

126 

181 

ళెంశి భదాదిరానుళా క్రి 
శాత్తూరి లట్మీనరనింవా రాయశ వి 

కొల్లూరి చేంశటరామశళా స్త్రీ 

నుచ్చ వేంకటకవి 

అకోండి వ్యాసమూో ర్తి శాత 

జధ౦రీ రామయ్య 

సండ్ల రానుక్ళస్లయ్య 

అల్టంరాజు రంగళాయికవి 

ము జేపల్లి జేంకటరను ణాబార్యులు 

గిడుగు జేంకటరొనునూ ర్తి 

శాకీభటు (బ్రన్మాయ్య శా స్త్రీ 

బావిలికొలను సుబ్బా చావు 
నాదెళ్ళ ఫురుపోత్తమళని 
శృంగార॥ని న ర్య్వాారాయకవి 

దాసు ఈ) రామ వి 

అచంట వేంశటరాయ 

'సొంఖ్య్యయనళర 0 

పోనుగంటి లమ్మీనరనించా రావ 

నాగవూడి పష్పుస్వామి 

శ్రీపాద కృర్ణమా ర్తి కాకీ 
కూచి నరనీంబొము 

చిలశను ర్తి లష్మీనరనీంసాము 
చిలుకూరి వీరభద్ర ఛా్యా 

కనుడ్తాబా వేం టలత్మణరాఖ్య 
క స్పర్తకోట రామచంద్ర జీంళట 

కృష్టా రాఖు 
జనశుంచీ జేంకట రొనుయ్య 



14 

పుట 
ih 

తంబనన్న రము తీళప్పెథమూళ్ళయ్య 406 కటి ఆ*ములిం గారడి A949 

వత్స బాయి జీంక టన్ ది కాటా Pt మళ" ది నూర్య నా 6 "యణ కొ మీ 4g3 

జనమంచి శేసె్నద్రిశిగ్న 266 క్లీటూరి (పభశర ళీ 437 

శివుం'న బేంకి టనూర్య్యప సొద చిలుటారి నారాయణరావు 444 

ర" యక వ్ 271 నులంపలి సహా కేఖరళర్య 42 

రిగుపత టీంక టక వులు టర || 

జీంక ట 0 “*మకృష్తకి వు ఆ 493 రయ పోలు సుపగ్న ర "ట్ర 468 

జీంకట సార్వ తీశ్వ్యరిక వులు 506 ర*ఖ పల్లి ఆనింతిక్భిషేళ్ల ర్మ $60 

అపళ్ళరి నుఖహ్మణ్యళ* స్రీ fi4 పంగ ఓ లశ శాంతము aa 

జేలురి నం" నుక క్రీ ర్థషq కటారి వంత ఓక్వర రచ్చ 

తల్లావర్లాల సకం రళ* మీ షక వాద పోటి హనుమంత "ఛు 454 

దుర్భ్భా॥ ov కేఖగి॥ ప 4] సోగివరిపు (తొ పరడ్ది శరర 

గడియారము జేంకిటకేనళశా ము రీ గుచు స్యాం రామి రెడ్డీ 490 

నిక మడేన సర కీట జీన్చలనిల్ల్ బేంక్ టక సేయ 494 

ముంత సేగడ భుంంగ రపు g71 గుర్రం జూాసువళని G04 

ఆకొండి రొమనూ ర్తి శాస్త్రీ కిక “డిని బొసిరాజు 609 

చర్ల నారాయణ శాస్త్రీ 382 ఉసొద స్యుహ్మాణ్యళా స్రీ 018 

వర్ధైసొటి నిరంజన ౪ స్రీ రిల _ గగిషిథొనతు సూర్య నా ౫ 

ఉనుర్ ఆలీచాకవి "890 “hw 520 

బీజాల చిననీశా రానుళాప్టీ రరర బెంపళాల సూర్య జా రా సటకా, స్రీ 6144 

కోటగిరి How g96 భమిడిపెటి ౪" సుళ్వర రర bad 

కంటా ది ఆప్మారొన్ట 400 నదుల సర్యగారాయణ ళా మీ 668 

గురుజాడ బీంశటఆ స్వా రావ్చు 408 లోకి నరనింహ ళా స్రీ ర్? 

విశ్వనాధ సత్య నారాయణ 412 రున్ముల నీత ం మూర్తి చది 611 



ఆంధ్రరచయితలు 





సరవస్తు.చిన్నయనూరి 

1806 - 1862 

సాతాని (శ్రీజైన్యవుయడు. ఆభిజననుః  ఇెంగల్పట్టు జిల్లాలోని 
బరంబుూదూరు. ఉనికి 'వెన్నపురము, తల్లి: (్రీనివాసాంబ, 
తండి! వేంళటరంగయ్య. నూరి జననము 1506-నిర్యాణము 1962. 

రచించిన గంభనులు: చింతామబుణిన్భత్తి 1840- (స ద్యాం(ధ్రవ్యాకర ణము 

15840- సంస్కృత నూ్యతాంధ వ్యాకరణము 1844- పచ్చయప్ప 

నృపయ ఖోనుండనను  1ర4ర్.. అదిపర్యవచనము  1847.. శబ్దలక్షణ 
సంగ్రహము 1858- నీతిచంద్రిక 1858- నీతినంగ[ హాము 1రీర్ర్- బొల 
చ్యాకరణము 1రిరర్- విభకి బోధిని 1569- అఆంధధాతునూల- ఆతుర 

గుచ్భ్భము... అంధ్రళబ్ద శజాసనము- బాలవ్యాకరణ “శేషము- ఇంగ్లీషులా 

చట్టముల భా హొంతరీకరణము- అం్రకొముది (వచనము) అంధ కాదంబరి 
(వచనము) అకారాది నిభుంటువు- 'చాటుపడ్యమనులు.. సుజనరంజనీ 
పత్రిక యాదవాభ్యుదయను, 

(పొచీనాంథ భాసూయుగమునకు నన్నయవలె, అర్వాచీనాంధ 
భాపాశకమునకు 'చిన్నయి మార్గదర్శకుడు. నన్నయ తననాంటి వ్యాన 

హోరికమును (గ్రాంథిక వ్యాహారముగా సంస్కరించుటకు చింతామణి 

రచించిన శబ్దళాననుండు. చిన్నయ ేశభామలో  బాలవ్యాకరణను 
రచించి యాంధ్ర సొణిని యనివించుకొనిన నూరి. చింతామణికి శ్రీవ గంథ 

ముగా “అథర్వణ కారికలు' బాలవ్యాశరణమునకు “కీవ(గంథముగా 

పొ వ్యాకరణము?  వెలువడినను విద్వాంసుల శాస్త్రర్థను ల కొలినవి 

చింతామణి "బొల వ్యాక రణములు "ఆంటే, నన్నయభట్టు 'భారతొమ్నా 

యము నాంధ్రీకరించి తెలుగున బద్యకవితకు బాట వేసెను, చిన్నయ 

సూరి సీతిచందిక సంధానించి యాం(ధధమున గద్యకవితకు భుంటా 
పథము కల్ఫించెను. ఆదికవి యనంబడిన నన్నయభట్టారకునకుం బూర్వ 



రీ ఆంధ రచయితలు 

మాం[ధమున( బద్యుక్ వితము నేదనుటకు పీలుపడను, అటునే, చిన్నయ 

నూరికీం బూర్వము గద్య(౫ ంథ వులు రచించిన వాగు జే గనుటకును 

ధైర్యము చాలదు. కాని “సీతిచం[గాకి పంటి యుగృమనచన శాన 

ములు నొండు వెలయలే దననచ్చును, నొంటిక్ని నేటికిని నూవచన 

శైలి యనన్య లభ్యమైన వె el rE నుం నలిగే యున ఇమ గావున 

బడ్యమున సన్నయకువలె కన్గముూనం జిన్న యగు నాద్వస్థానము 

నీయవలయును 

చిన్నయనూరి తండి వేంగటరంగయ్యగాగు మంచి పంకిణులు, 

వీరు చెన్న ఫురిలో ఈస్టుఇండి:.మాకంవినీ ఏరి పాలనమననున్న యున్నా త 

స్యాయస్థా సమునంగల పండితసభ్యులలో నొరు. 1886 లో వళ మర 

ణించిరి. చనిపోవునప్పటికి వీర వయస్సు నూటపదియీండ్ల వణకునుం గును 

నూరి తండీకడణే తెనులప్కు అంవము సంస్కృత (పాక్చత మ: 

చదువుఖొనెను. కంచి రామూనుజాదాగ్నులతో.. దర్కాలంళార 
మిమాంసలు పఠించెను. ఉగ్నర దేశ పండితుడు రామళాన్ర్రీ యను 
సాయనకడ వేదవేజా రహస్యములు సంగహీంచను ఈ రామ 

ఛాస్త్రీయే సూరికి వాయ గ్రీననుంత్రోఐ దేశ ముసగించెను సూరి సయం 
క్ళసి.చే నాం ములోంగూడ  నించుశపరిచదయము. కలిగించుకో నను, 

వేదము వేంకటరమణ శా(స్తులుగారు. (వేదము వేంళట రాయా స్త్రీ 
గారి తండి) చిన్నయసూరినాంటివారు... వీ గిరువురు సాహిత్ననోష్థి 

శీసెడీవోరుం సూరిగాడి యాంగ్ల ఇెపాాస గచయదు (టీ "నుదోర 

నమున్నగువారిళో నిెశీవన్నే వాము జేకూర్చినగి, ఉన ఎతోద్యోగులగు 
నాంగ్లోయు "లెందజో సూరిగురుత్భమున సంస తొంధములు సాధిం 
చీరి, వారివారి సావశయ్యమున పచ్చయ్యప్ప కళాశాలలో నూరి (పథాన 

పండితపదము సంపాదించి 1845 ముదలు 1548 వనజకు నచట 

నుదోగగ్ంచెను, 
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పెన్న పుర రాష్ట్రీయ కళాశాలలో నూరి (పభానాం(ధోపా 

థ్యాయుండై యుండెను, మొట్టమొదట నాంధ మసాభాగవతేము 

'నెలుపరించిన పండితీవరులు పురాణము హయ గీవశా(స్ర్రీగారు నాయడు 

ద్వితీయా +౦ ధోపాథ్యాయులుగా నుండిరి. వీ రిర్వురును సహాపాఠులు. 

నాయడు విశ్వవిద్యాలయ కార్యదర్శి ఎ. జె. ఆర్బత్ నట్ొదొర కాళినుండి 
తర్క మీమాంసా పండితుల రావించి చిన్నయను. బరీశ్షజేయించి 
సమర్థుండని యొజిగ్ “చిన్నయసూరి యను నతరములతో స్వర్ణ కంక ' 

ణము నొండు 'నీమి నుండి తెప్పించి బవ-ఎమానింజిను నాండు 
మొదలు చిన్నయ చిన్న యనూారి. 

ఆ కాలమున నుదరానులో న్యాయనూర్తి (శ్రీరంగనాథశా స్త్రీ 
పదుసై దు భాషలలో “య (బవేళముగల పెద్ద న్యాయాధిపతి, 

ఆయనకు సాయ గీన భాస్త్రీగారిపై నభిమాన మధికము, ఆ 
కారణమున నాయనతిో “నూరిగారి (సథమోపాథ్యాయ పదవి మికు 
వచ్చునట్లు చేసెడి” నని రండునూందుసారులు చెప్పుచు వచ్చిరంట, 

అంతట సొయ(గ్షీవ శా స్రీ గారు “పథానోపాధ్యాయన్థానమునకు సూరి 

గా శే సమస్థులు” అని చెన్సీ రంగనాథ శా స్త్రీగారికి సూరిపతిభ చూప 

నెంచి యొక యగాదివారమున వారిని నూరియింటికి. గొంపోయిరంట. 

రంగనాథ శాస్త్రిగారి కోరికపై జిన్నయసూరి యలంకారవివయము 
ముచ్చటించుట కారంభించెిను ఆ మహో పన్యాస మట్లు గంగా(ప్రవా 

హమువలెం బోవ్లచునీ యున్నది. రంగనాథ కాగా "శశ తానుల్లై 
ఇవులొగ్గి వినుచుండెను. హయగ్రీవతాస్ర్రి తమసహ స్తారితక. సంద” 
భరితుం డగుచుండెను, ర్యాతి సదిగంట అయినది " అప్పుడు న్యాయాధి 

పతికి మిలంకువవచ్చి సూరి శా ప్రక్షానముూ కాళ్సృర్యపడ్కి వూళ్యా భీ స 
(ప్రాయము తొలంగించుకొని సెలవుగా కొని గర్మిషటికి తీయను 

సూరిగారికిం బేరుపొందినశిష్యు లెంద్యో. 

id 
We 

ఫి 

త 

కర్తలు (ప్రౌఢ వ్యాకర్త ర్రల్నునెన బవుుజనపెన్లి “వ్ 
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గారు వీరి శివ్యరత్నము,. ఆంధ విశ్వగు ణాదర్శక ర సంచాం“ను 

తేవస్పిగుమాళ్ళయ్య నూరికడ నే ఇఢించన, 

(బానుదొర, గాజుల లీ శ్రనృృసింపాము సఖ కస్ రంగ నాథ 

శాస్ర, కుమార న్యామి (స్త్రీ మున్నగు మబానియుణు సెచ్చెలుల్తె 

చిన్నయసూరి భాహాసేవకు నిరంతర (పోతానా మిచ్చుచుండు వారు, 
తొట్లతొలుత సూరిని (౫ంథ రచనోద్యమములో. బట్టిన చొండు బీ శే 

నరసింవాను శీష్టి., ఆం్మధశబ్లళాసనము, అంథ నిఘంటువు, పీగయె చ్వగిక 

వలన నేనూరి (వ*యనారంభించిను, కాని యపి గిండును దుదముట్ట లేదు, 

ఈసిఘంటువిషయ మిచటం గొంతముచ్చటింపవలనసినది కలకు, 

చిన్నయసూరి యాంధ్రనిభుంటు రచనోద్యమము. నెలి/గిన వాగు 
"పిక్క మంది యుండరు. ఆయుద్యమము క డముట్టలీకు గాను పదముల 

పట్టిక వానికొన్సి  యర్భనిర్ణ యమునకు. గావలసిన (పాచీనమహో కవీ 

(ప్రయు కృ వాక్యముల నెత్తీ, కొన్నంటి 8 ర్థన్మయమ: చేని సూగి చాల 

బరి(శ్రమమునకు బేలుపడి ద్రవ దుర్యపొక ముస రాచఫు కా ఒయలు 

జీతే 1862 లో (బాణములు గోలుపోయెను. అదా" ట్ి అాసంతిరము 

వారియాస్తృశిష్యులు బహుజనపల్లి నీ తొరామాలు రుల వాగు సూరి 

గారి కోడలికడ నున్న నిభుంటుసొమగ్రిని శాకణాంతరమ చెప్పి పుచ్చు 
కొని యంతయు సంగ్రహించి (వాసిళొని మరల నది యామె కిచ్చి వేసి 
రని యొక వదంతి. ఈ నదంతిలోని తకోకోలాములు నిర్ధారింపంాలము, 

శాని కబ్ణ్లరత్నా కరమునకును ఆము(దితనుగు చిన్నయనూరి నిభుంటువ్ర 

నకును బిక్కు. చోట్ల నక్కా. సెలైం[డ పోలికలు కలవు. (శ్రీః మానవల్లి 

శామళ్ళష్ణ కవిగారి కిది మయొటులో లభించినటులు, ఆయనికడ ఏీకేశ 

లింగము పంతులుగారు విలిచిళొని, సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటు శార్యా 
లయము వారికి అనగా ఆంధ సొహీత్యపరిన. ఈ). ర్యాలయను+నకు 

నెలకో, ఊరకో యిచ్చియుందురని విన్న సంగతి, వమైనన్కు కన్ని ఘుంటు 
శార్వాలయ పండితులు (ప్రానూాణికనుగా స్మీవాంతకాకితనములు చరాచు 



సరవ స్తు చీన్న యనూరి 6 

కొన్నా రన్నది నా కనుగొన్న సంగతి శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిభుంటు 
వున చి. ని. అను సంశేతాక్షరములతో నున్న సద సందర్భము 
లరసిన నిది విశదము. సూరి స్యహస్తాతురములతో నశ్షిపర్వ "మొన 
రించుచున్న యసంపూర్ణ నినుంటువత్రములు భాపాచరిత్రమున శాళ్వ 
తత్వమును గల్సిం' చుకొనంగలవనటలో నాశ్చర్య ను లేదు. శబ్దరత్నాకర 
కారుల (యా వాక్ శ్రములువినుండు. 

“సంస్కృ తొంధథములయంగు విశేషపాండిత్యము కలిగి యాచేతు 
పీ*మాచలము చాల (బసిద్ధివహీంచియుండిన పరస్తు చిన్న యసూరిగారు 

జీవితులై యుండినకాలంబున దీర్ణ నూ(త్రతతో ననేక (గంథపరిశోధనంబు 

గావించి మీగుల విరివిగా. (బబయోగసహిగంబుగా అకారాది తెనుంగు 

నిఘంటు వొకటి (చాయం (బారంభించి నడపుచుండిరి.” 

ఈ మాటలనుబట్టి చూచిన నీతారామాబార్యులవా!కి నూరిైైం 
గల గసొౌరవభొవమును, శబ్దరఈా ఇకరమునకు సూరినిభుంటువుతోం గల 
సంబంధము విస్సష్ట మగును, ఆచార్యుల వరి “పొఢ వ్యాకరణము లోని 

నూ(త్రములకున్కు అచ్చున కెక్కని సూరిసూ[్రములకును గొన్నింట 

గురుశిష్య సంబంధమున్న ది. నూరి “బాలవ్యాకరణ “శీనము” ఆంధ్రి 
య'భాగ్యవళమున సేవ మై పోయినది. 
'బొలవ్యాకరణము ; ; 

'చాలవ్యాకరణము ' నకు చిన్నయసూరి యని ప్రసిద్ధవ్యవవారము. 

కిలా తారక్టునయను; నకు “భారవి యని, శిళుపొాలవధ మునకు “మూఘిమని 

పేరు లున్న ని. “బన్నిని చూచితీరా? “సెల్ఫీ 'చదవితిరా? యనునది 
పాశ్చాత్యము. తెలుణటన నిట్టివాడుక చిన్న యనూారికీం దక్కినది, నూరి 

కీ ర్తి చందికకు "బొలవ్యాక రణము? శారద'రాత్రి. సంస్కృత భాషావ్యాళ 
రణములెన్నో యున్నని, కాని పాణిసియముముం దవి నిలబడలేక 
ఖోయినవి, తేలుయనను జూలమంలది వాజ్ఞగర్హ్మలు పుట్టిరి. వారు చిన్నయ 

సూరికి లొచ్చు, దీనినిబట్టి నూరిని 'కాడనిపీంప(గల నాత్ర పండితులు 
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లేరని కాకు. అవ్య్వాష్కతి వ్యాస్తు లుబీకుండ సల్సా కుగ సుల. నుండే 

విశనో ముకి మేసే ఎకుర్హ్ సు నచ్చు సూ గగ చనిము వూరికీ. జకం 

సలవడీస ఇగ వచా తా ధారణ ముల యల కును 

ము సుగం బగుచుం 

య. ఎ“! ఎని సూణ KA ముకి WO 

దిని యించి యిది భుటేంచితి 

నయకు గొలానబోధ మగుళంగింయగక 

అని చిస్నియనూరి (చాసికొానెను అది గాకని గుప్తాన్ధన జాని గో 

శాఖలు గల్లూర. వేంంట రాము జాస్తి, ను “బల వ్య్యాగి రణము. శిష్ట 

కృృన్లసుూ గి ఖాసి గాగ సహాగిళారికల గను ఎాదముగా ని సూరిస్వ తలలే 

రచనా కాదనియు, అపా బైండగుట సాగ కళ్ల వాండిత్యాని కేం, 

ముండి” దదియు (వాస్కి సూరిని (తో కల చాజనంలాచిరి. త గల్లు లెవరు సీ 

వొదము న గాధాగమగుట నంగీక రంప శీను. “శారా స్మిలో కృన్నమూ గ 

శాస్త్రి న ౯కిన, నూర జరగిన Mas 3 లే నాకీ m5 

విషయమున బరాజితుతై సహీంప సంగ సూ బెల వక కణము సణంచు 

టకు హగకాంకలుీ. సంస్కృతమున [తొసి 1ల I క్షీగ్ మాణ్చక 

యని (పబారము చేసెడివా” రని జనభ్రుతి దీన కు, ప్రంభకముగా 

పీ"కీశటింగ ము పంతులుగారు '“వులచరి తలో కృష్ణమూ గి క్రీ "mA 

చర్మితయం దిట్లు |వాసికారు, 

“ఈ కృష్ణమూార్తికని కాళపాస్తిలో నున్నప్పుడు చేయంుడిన 
(వథాన్మగంథ మింళొకటికలదు. ఆ కాలములో సీయసకును చెన్న పుర . 

శ హు నాళ శాలలో సాంధపండితుండై న పరనస్తుచిన్న యసూరి గా"కిని 

సిష్ధాంతళాముదిలోని నూత్రీవిచాగము కొండి నడణెను. బున పండితులు 
సాధార+ముగా చుత్సరగన్తులగుట న్ను పెద్ధ మే” జా! ఆక్టివా రీర్ష స్థదేకం 
దనుకు లాభము లేకపోయినను బరులకు నష్టము కలుగుటయే తను 

యభీష్టనిద్ధిగా భావించి భొన్ని సముయములయందుం బరుంకీర్తైకి భంగము 
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కొలిగింసయబూతుకు, అంతీకుబూరగము కొంతకాలము [కిందటం జిన్నయ 

సూరి బాలవ్యాకరణము రచియించెను. చానితో సరిపోల్పందగిన 

యాం(ధ్ర వ్యాకరణ మానరకు చేశాకటి లేదు, అట్లుండలాా. గృన్సమూ ర్తి 

గారినే, జేయంబడిన వ్యాఖ్యానముతోం నాడిన వారికొరిక లనంబజెడీ 

యాం(ధ వ్యాకరణనూత(గంథ మొకటి యటుతరువాత నల్పకాలము 

నకు వెలువడెను. అదియే హరిభట్ల్టకృత మై యధర్యణాదుల చే. 

'బీర్కొనంబడీన 'కారికావళిమైన పత్తమునల జిన్నయసూరి తననవ్వాకర 
ఆము లోని సూ(తములన్నిటిని వారిగ గ్ గంథమునుండి దొంగిలించి తన 

సేరిటం (బకటించి రట్టు స్సన్న వుగుచున్నది. అయినను నూలగంథ 

ములో జూపంబడిన లత్మ్యుములు కొన్ని యధరగణాచార్యుల కీటీవలి 

యాధునిక (గంథములలోని వగుటవేత వ్యాఖ్యానమును మాత్రమేగాక 

మూల[గంథమును సైతము కృన్భమరా ర్తి రిణారే రచించిలేషవూాయని పలు 

వగు సంచేవాపడుచున్నా రు _ అట్టిగంథమును రచియింపంలల సామర్థ్య 
మావిద్వత్క్వికిగల దనుటకు సందేవాముశేదు. ఈయన యిటువోటి 

(గంథకల్పనము సేయ సంశయపడువారు కారని చూపుట చరమ 

దశయందు నూడుగల్లులోనున్న వు డోకరా(త్రిలోం జేసిన ట్టీయన 

కారోవింపంుడిన యశ్వశాశ్ర్రుకథ కొంత తోడ్చడుచున్న ది”, 
(కవులచరిత 588 చుట) 

ఈ వాక్యములు సొనధానముగాం జదివినచో  సూరిగారి బాల 

న్యాగరణమున కసూయపడి కృష్ణను ర్వి శాస్త్రిగారు వారి కొరికలు 

రచించిరనుట సుస్పన్టము, ఇదిగాక నారికారికలు ఇక్కుచోట్ల ననందర్భ 

ములుగా నున్న వికూడను. (పథమమున మదుప శ్ఞాంబని చెప్పిన “సంస్కృత 

వ్యాకరణము? సు్యపచురము? కాదని తలంచి చాలవ్యాకరణ గు చెను 

గున సూరి రచించినాండు, చిన్నయనూరి కృష్ణమూర్తి శాస్త్రిగారివలె 
సర్యతం[త్రన్యత ౦(త్రుందు, మడ్డర్శనీపారంగతుండు కాకపోవచ్చును. 'భాల 
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వ్యాకరణము రచించుటకు, దగిన పాణిసీయపాంగితియుం (బయోాగపరి 

జ్ఞానము లేనివాం డనుట యన్యాయము. 

ఆంధ విశ్శవి ద్యాలయపండితులు న్ దువ్ల్యూ6 నేంగటరమణశా స్త్రీ 

గా రీ వాదమును బఎపణుదుదుం గడకు వారు నిమ్మరించి తేల్చిన 
యళ్ళ(పాయ మిది; 

క ._ పూరోోదాహ్యృతములగు సంధ ములన్ని యు గెల వొట్టగరణ మే 

(పాథమిశ మని స్థనింవిజాలీయుండుట ౩ ఎబ్రన్కు సూరిగాగు విద్యాంనులని 

పండితపరంపరాయాగే మగు (పనిద్ధి యుంకుటనల్లను, నొం(ఫ సాహిత్య 

సరిష తా గ్యాలయము చారు అచురించిన సూర గార జీవితమును 

బట్టియు సూరగిగాగు రచించిన నిభుంటుఫును బట్టియు. పేరి! ఎ్టశరణ 

(గంధము స్యగంత్రేముగా రచించుటకు సమర్థులని స్పష్టముగా 'దెరియు 

చుండుట నల్లన్కు బూరోగాదాస్మాత మగు సశ జా స్క్రకథనుబట్టి శిస్తుకవిగా 

రిట్టి గ్రంథ కల్చ్పనము వేయలోలిగిన వారని సృస్ట్రపడుచుండుట వబ్లను 

వారికారికలకు బాలవ్యాకరణ మీ మూఅమని వాయభి,పాయము, (3 

[బాల వ్యాకరణ హారి ఖారికల పొర్యాసర్య వినర్శనము 

అంధ్ర సాహిత్య పరిషక్స కక సంపుటము ౧౫ = సంచిక ౫, ఇ] 

సీతిచం[దిక ; ఇది సూరిక్ళతులలో నత్వు తమను, నచ కఖారచనా 

విధానమునకు జిన్న యసూరియే శ్రీకారముచు ల్ల సనుటకుం ఇర్మిత్రపరి 
శీలకు లొప్పకున్నను నీతిచం,దికలోని శైలి గసాలచాల మనుట సహ 
దయ సామాన్యమున కీష్లాప త్తియే, సూరి '“వాణీదర్సణి మను ముదా 
యంత్రమును నెలగొలివి సీతిచందిక తోొలిమ్ముదణను 1858 లో 

చేయింజను. ఏ కేశగిం౫కపి “చిన్నయసూరి ధీకు లెదం జేరిచి సారెక 

నాదరింపంగా మున్ను రచించిమిం'చి సగము స్వచనంబుగ సీతిచందికన్” 
అని తొ న్నుత్తరార్టముం గూర్చెను. కొక్కొండ వేంకటకత్న ము పంతులు 
గారును “నిగ్రహము గావించిరి. సూరినవచననులోని సొగును పీరిర్వుర 
కును దూరమ్రైనది. మి(త్రఖీదనము నితలాభముకం'కు: బొఢను, రచనా 
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చతురళకును సామెతలు చక్కల వాడుటకును ప్రయోగ విశేవనులు 
(పదర్శించుటకును చిన్నయసూరి (శ్రద్ధ తీసికొనెను. _ రసానుగుణములగు 

వృత్తులు పా(తోచితములగు పదములు నీతిచం[ద్రికయం జే సరికింప వల 
యును, సూరి సూ(తాంధ్ర వ్యాకరణము - ఆంధ ఛాతుమాూలయు 

నాంధ సాహిత్యపరివత్తు (ప్రకటించినది. 
ఇతేండు సంస్కృ తాం(ధములలో. జక్కనిరీతిగల కవిత సంతరించెను. 

పచ్చపన్భప యశోమండనము చరాడు(డు, 

“౫౫నంబట్లు రస్మపపూర్ణ విలనత్కందంబుల న్నీతీ య 
(భగసాలంబుగతి౯ సితచ్చదముల౯ భాసిల్లి మేరు క్రియళా 

జగదా'నెూూద సుపర్ణ భాన్యరముగా జానొంది పచ్చా పనీ 

కశసణంబు ల్లణుతించుకోశ ముది యిచ్చ న్నచ్చుగానించెడి౯, 

గుణన్య బాధిళాం వృద్ధిం క్ర త వాన్ పొణీనిః పురా 

అబాధితగుణాం వృద్ధి నకల త్పచ్చప(పభు ౪” 
సంస్కృ తొంధ్రకవితలు రెండును ధారాళగతినుండి పండిత హృడ 

యముల నాక రించుచున్న విం 

చిన్నయసూరి వ్యాకర్తయేకాదు, కాన్యకర్తకూడను భాసా 
భిజ్ఞండే కాదు, సంగీతక' భానిజ్ఞుండు కూడను, సరస్వత్యుపానకుంలే కాదు, 

వాయ(గీవోపాసకుడు కూడను, నుస్థరయళ సృంపాదకుండే కాదు, 
“సుజనరంజనీప(తి శా” సంపొదకుండు కూడను, 

నూరి కంఠధ్వని జాబ (శావ్యముగా నుంజెడీదంట. ఆయన 

సంగీతము భొంతచేర్చిను. నూరి “నుజనరంజని యను మాసప(త్రిక 
కొన్ని యేండ్లు వెలువరించినట్లు "తెలియును, అందుం బట్టపరీ శ్రార్థులకు 
నిద్వాంనులకుం గలుగు భాపూసంజేవాములకు జక్క_ని సమోధభాన 

ములు (ప్రచురింపంబడు చుండెడినంట. “ఇదినరలోం జిన్న యనూరి ము(దిం 
వీంచుచు వచ్చిన సుజనరంజనీ యను సటత్రికయందు పె నుదవారించిన 

శి 
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మూదు (గంథనులును భ్టునూూర్తిరచించె నని (వాసీయున్న ది” 

(అము దితగంథ చింతామణి. 1886 మ్మీబనరి) ఈ|వాకను జూదిన 

నుజనరంజని నూంరీ నడవీనటులు సువిశదము, 

నూరి కవితానిపుణుండు, వదచనరచనా నూర్షదర్శకుడు సంఘు 

సంస్కా-రపరుఃడు. భాపూపోనకుండు. ఇతండు (పాచీకుల యదుగుజాడ 

లలో నడెను, ఇతనికి నస్నయ ఇిప్సినసది వేదము. ఇతనికడ ఇాస్తాది 

(గంథములతో నిండిన భాండాగార ముంజెడిదని (ప్రసిద్ధి, 

(బ్రొనుదొర (ఫోత్సాహాము - లక్షీ స్టనరసింస(శేస్టీ "హెచ్చరిక, 

నూరిభాహాసేవకుం జేయూత నిచ్చినవి. సూరి నురణించినను నాతని 

కీర్రిజ్యోరి బాలవ్యాకరణ సీలిచంద్రికాన్నే హాదున నధునాత నాంధ 
భొపాభనననులో జీదీస్యనూానముగ చెలుగుచునే యున్న ది, 



మంత్రి ప్రెగడ సూ సూర్యప్ర పకాశకపీ 

1808 - 1873 

ఆజం వేల నియోగి ావ్మాణుండు, హారితసగో[త్రుండు, అపన్తంబ 

నూత్రుడు. తల్లి : నీఠమ్ము. తండ్రి : శరభరాజా మాత్యుండుః జన 

స్థానము: పీతాపురము. దగ్గణినున్న _ తిమ్మాపురము, జననము : 

శ్ర శ. 1808 విభవసంవత్సరము. నిర్యాణను : 1878 సం[రం "మే 11 

లేద, శ్రీముఖసంవర్సర శై వై కాఖశుద్ధ చతుర్దశి భాను వానరము, (గ్రంథ 

ములు! ౧ నీశారానుచరి త్రము (అజాళ్వాసముల శావ్యము= 1రిర్1--52) 

౨. కృష్ణాున చరిత్రము (ద్వ్యర్థి శాన్యము - 1868) 3. ఫీనులింగ శత 

కను (1869. ) 

సూర్య (ప్ర'కాశకవి (శ్ర ల్దీ కృష్ణ భూ పొలునాస్థానమునం బండితకవి, కష్ట 

భూపాలుడు “మాడుగులి సంస్థాన ప్రభువు. ఈ( ప్రభువు స్వయముగా. 

జదువుకొనిన పండితుండు, ఈయన 1818 లో నుదయించి 18/0 లో 

నస్తమించను, 1855 లో సంస్థానాధిపత్యము వహించి నలువదినత్సర 

ములు రాజ్యమేలెను. అల్ల ల్లం రాజును! బ్రన్నాణ్యక వినరు? డీయన సై “కృష్ణ 

భూసతిలలొమశతకము” రచించెను.  శిష్టు కృష్ణమూర్తి శాన్ర్రీ యి 

(పభువుజే సంభావితుండయ్యెను. బులుసు పాపయ్య కా స్త్రీ, ఇం[దకంటిే 

గోపాలశా స్రీ మున్నగు విద్వత్సత్తము లీయు త్రమభూపాలుని దర్శించి 

సంతోవించుచుండెడివారు. సాహీత్యముకలిగి సమర్థుం కో నప్రభోని 
యాస్థానముననుండి జారవింపంబడుట కవికి మహో భాగ్యము, అట్టి యదృ 

నము పట్టుట యక్కడనోకాని కన్సట్టదు. సూర్య(ప్రకాశకవి మంచి 

విద్వాంనుండు. చక్కొనికవి.  ఇతండు కృష్ణభాసతి యోలగమున విద్య 

తృవిగా వెలెసను. (వభుదర్శనమునకు “వచ్చుపండితులను గొరవించీ 

రాజసన్మానము గావింపించి పంపించుచుంజెను, అశని సహృదయత 

(పశంసనీయముగదా | 



19 ఆంధ రచయితలు 

ఈ కవి విద్యాగురువులు మూనవ్సరు,  కందర్వ నీతారామశా స్త్రీ 

గారు బాల్యగురువులు, జేవులసర్లి తమ్మయసూరిగార్సు వాడపల్లి అనంత 
పద్దువాభాచార్యులు గాగును భాషాచార్యులు. వీరినడ నడ (శువణో 

నుభయభావలం జక్క సంప్రజాయసిద్ధ ముగ న భ్యసిం చను, కవితా 

భార యితని కాజూనజమైన యలవాటులోనిది, శల్టినంక వారును తండి 

వంకనాగును బండీతకవులు, 

శఈకని మేనమామ మంచిశకవియఃట. నీతొగామచర్మిత్ లోని రుకూ 
పద్యము చదువుండు. 

నీ, ఏమహోత్కుని తాత యిీాశ్వరారాధన 
(వముదిత స్యాంతుందు బసవ రాజు 

వీగుణాధికుతండి హిముకైల ,క.లాన 

నురుచిరనత్కీ ర్తి జోగి రాజు 

వనుధీమణీయన్న భాను రాత్శజ్ఞాన 

పటుమనీషూ శాలి బసవ రాజు 

చధన్యుసూనుం డ నేక బొంధవజన 

స్తుత్య సద్గుణ వారి జోగీరాజు 

అట్టి విస్సా్యపెగడ సత్కులాంబు రాశి 

సోము నుక విశ్వథారాభిరాను నాకు 

శునమూముయు మూానుమై మెటియు నాని 

న ధిసక్ఫత నఖ్యుం గామశాజూాఖ్యు దలతు, 

ఈకని తండ్రీ నిటు నుతీం'చెను, 

క, (వవినలభ క్రి నుతింతును 

రవినన్ని భరేజు శరభిరాజ నమాఖ్యు౯ా 
కొవిళౌముహత్త ( జతభా 
రవికని మజ్ఞానకు శరభరాజననూఖ్యుః. 



మంత్రీపెగడ సూర్య(వపకాశశవి 18 

సూర్య(పకాశకవి మూండుకృతులు రచించెను. అందు మొదటిది 

సీశారామచరిత్రము. ఇందున్నవి యాకాశ్యాసములు, ఆంధ 
సాహి త్యపరివత్తు బాలకాండముగల (పథమాం శా్యాసము 1941 లో 
వెలువరించినది. -ఈశృతి కృృవ్ణ భూపతి యాజ్ఞ శో (లీ భీమలింగేశ్వర 

"బేవ్రన కంకితము. పూర్యాంధ్ర కవుల నీకవి యభినుతించుచు నొకనీసము 
(నాసెను, అందు. గవి కాలక్రనుము సక్రమముగ~ం బాటింపలేదు, 
నన్నయ తిక్కన, (శ్రీనాథుడు, ఎజ్జున, భాస్కరుండు, భీముడు పోతన, 
రంగనాథుడు రామభ(దుడ్కు సోముడు = ఈకవి యత్తుకొనిన కవుల 
వరుస యిది, సమకాలికుంజై నను వీండి[ పోలి లక త్ వి నితడు కోలిజిను, 

దీనికి గారణ మొకటి యని తోంజిడిని, లవ గణక వి ద్వ్యర్థి హ్ 
వ్రాసాను ఈయనకును ద్వ్యర్థికావ్యము రచింప నప్పటోకి తలంపు 
కలిగను. ఆ తలంపు (కమము 1868 సం॥ లో 'కృష్ణార్థునచరిత్రము గ 
భలరూపము నందినది,. 

నూర్య(ప్రకాశకవి తన్మపభునిచే నిటు లనిపీంచుకొ నెను; 
చ. (ఫవిమలభ క్రి శంభుపదపంకజపూజన మాచరింపంగా 

నవిరళ శబ్దణళా(ప్ర్రములయర్థము లొప్పుణంజెప్ప నుల్ల స 

న్నవరసభావ కాన్యరచనాపటిను న్నృపకోటికి నృపో 
కవులకు మెచ్చుగూర్చంగరయబకాళకఏ ! చతురుండ వెన్న గన్, 

ఈకని శివభక్తుండనని తీజచు చెప్పుకొనియు “నీతారామచరి తము” 
రచించి తన యై తాభినూన మావిష్కరింెను. 

ఇతడు రచించిన క్ళష్ణార్జునచరిత్రి మను రెంజాశ్యానములు గల 
ద్వ్యర్థి కావ్యము (శ్రీ విశ్రమ'జేవవర్మ మహారాజుగారి టీకతో 1905 లో 
వెలువడినది, ఇందు పొారిజూతొపవారణ విజయవిలా సార్థములు Xలష్ట* 

సోన కావ్యమైనను పింగళి నూరన కవిత్యచ్భాయలలోనుండి కుంటి 
నడక లేకుండ నున్నది, శబ్దశ్లేవకం'కు నర్థ నేమ (వధానముగా (గ్రహింప 
బడీనది, శబ్దశ్లేవలో శాఘవపాండవీయ విధానము నా(క్రయిం'బెను, 
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సమయ వెన్న క భీస్తకజాత కేళి 
నిలయ సన్ని ధింజేరుట నలరువార్హ 

వినిన సత్యవిరక్షి దుర్భ్భ త్మీయను చు 

జూల నిందింపకుంకు నీ జగతి నన్ను. 

(ప్రథమాశ్వాసము ౧6౦౦ స.) 

కృష్ణు: నమయమెన్నక = ఆజారమును గణింపక, భీవ్మకజూత శేలి 
£2 

నిలయ = రుక్టిణీ విలాసమందిరమును, సన్ని ధి(జేరుట౯ = ముంచి 
నిధిని బొందుటయును అలరుచార్రక = ఫుప్పన్భ త్తొంతమును 

సత్య జ సత్యభామ, ఏీరక్రిక = విరాగముబేత, డుర్భ్భ త్తీ 

యను దుక = దుర్యా ఖ్టపొరము క లవాదనుచు, 

ఆర్టు! నమయమెిన్నక = శపథము గణింపగ, అభవ, శై భయంకరుడు 

గాని కజూత = యనుహుత్రుడను ధర్మరాజుయొక్క, ేలినిలయ 

సన్ని ధి౯ = శ్రీడాగ్భహసమిాసమును, చేరుటకు = శేరుటయనందగు, 
వార్హ = వర్తనమును, సత్యనిర క్కి = శపథము సత్మికమించిన 

వాయయను,,.,.424*13 

(శ్రీవిక్ర మ దేవవర్శుగారి టీక) 

ఈ _కృష్ణార్టునచరిత్రము 1906 లో బి, వీ కును 1914 లో 

ఎక్. వ కును బాశళ్యముగా 'జెన్నపుర విశ్యవిద్యాలయను వారు 

నిర్ణ యించియుండీరి, 

ఈ పండితుని సంస్కృత 'చాొటువ్రులు మూడు “చాటుభారా 
చను క్కౌెరసారనము” న అల్లంరాజు సుబహ్ముణ్యకని జేర్చి వ్యాఖ్యా 
నించి యున్నాడం, అనీ యివి; 

న్లో, చేతులే గోతులే బాలే శాకులే బానరుక్కు.లే 

రుచిం పశ్యామి నుశ్యా మే కభానాం తవ నముంజులామ్ః 

శ్లో. కృష్టభూపతి సంకాశం కృష్టభూపతి సన్ని భమ్ 
కృష్ణ ఖూపతిసీకాశం కృన్ట భూపతి సద్యశ।, 
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ల్లో విక్రమేణార్డుననుఖాః కృష్ణ్టభూ పాల తే పి తః 

విక మేళార్దునముఖాః నే ఏవ్షభూపాల "లే పితా॥ 

తాల్రిల్లోక్ర ములోని పూర్వార్థము "తెలుపగా (భమింపంజేయును, 

రెండు మూడు శ్లోకములు మాడుగుల కృష్ణభూ పాలుని గుజించి 

(పళంసించుచు రచింపంబడినవిం 

నసూర్య(వకాశకవి భీమలింగ శతక మునుండి "రెండురత్నములు ; 

క, కాయలు లేని మహీజము 

కోయిల లేనట్టి వనము గుడీలేనివురం 

చాయత మోదము: జేయను 

శాయజసహార! ఛీమలింగ! కలువవిభంగా! 

క, జీతంబు లేని ఫొలువును 

దాతలు లేనట్టి వురము తమిలేని కవల్ 

ఖ్యాతిని జొందక యుండును 

శారుకయుత! భీనులిం౫! కలువవిభంగా! 
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1816 - 1900 

జీయనాంటి. (వొహ్మాణుండం, శాండీన్యనగో( కుడు. ఆపస్తంబ 

నరకుడు. తండి! లక్షుణకా మీ. జర స్టోనము: శీళనకుణ్లు (అమా 

భరం శాలూ ౯) నివాసము: బందరు, జననము 1816న0|1 ఆభ ురకును 

1900 సం|| రచించిన తెలుంగు కృతులు! ౧. నుంజరీ మధుక రీయ నాటిక, 

ఆ ఉన్మత్త రాభువము. 3, నయ, పదీపము. (బి గ్రనశేంధీకరణము 

౪ రథాంగ దూతము, (వదనము) - ఆము, డితే ములు: ౧. శాకంకలాం(ధీ 

కరణము. వి, జేణీనందోరము. ఏ, నుదారాక నకు, ర, ఊక్తర రాము 

చరితము. ౫ పరశురాను విజయము, (గద్యము) ముద్రిత సంస్కల్పక 

(గ్రంథములు, ౧, పమారోదయము, (చంపూ కాళ్ళును ౨8 or 

ములునూ[శ్రమే ముదైకము) -9, భునన్ఫత్తతూ. (సంస్కృతాంధ్ర పద్య 

ముల) క 'జేవీవిజయము, (దంభువు) జ శృంగార ను భార్జనరు, 

౫..ఊపనూబళి = ఆము(ద్రిర సంస్కలృతక్ళతులు: ౧, మృత్యుంజయవిజయ 
శాన్యముః ౨, పుమర్ణ సేనధి కావ్యము, క కమునానంద భోణిము ఈ, రాము 

చంద్రనిజయ వ్యానము. ౫ (తిశురాసురవజయడినును. 2. ఉత్తర 

భామాయణను.. 8. ధీసొధను, (వ్యాకరణసం్గహమను) శా, కుంజరీ 

జొరభను ఇక్యాదులు, 

“ఉత్పర్స్య లే మనుకు కోపి నమూన ధఢధర్భా” ఆను నిశ్చయమున 

యాద శతాబ్దిలో సంస్క తొంధ (గ్రంథములు రచించి (క్రో శృదూర్గ్లము 

తీసీనపండితకని రానుచందశా స్త్రీ. వీరిది పండితవంశము, ఈయన ఆను 

లావురము తోలూకాలోని చీళనకుష్టు 

యింట బాల్యము గడ"పెను, రామనుంతోపబేశను పొందెను ళిస్టు 
(గామదున బూ కొనును 

క్తి శాస్తులనారినన్నిధి నలంకార (గంథములు చదివెను, 

క సాహిశ్యను 'సంగ్రహించెను, అంక: గొంతశాలనునక్కు 

త్వం సొహిత్యవరోసి సాధుకవిశాధుర్యోసీ క్ర నాగ్నిళా 

సిద్దా (( (పజ శెన్నస ప్లునపురీం విద్యాలయ కాజూ కొ? 
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అభ్యాప్యార్య తమాయ వి త్తృీబవాులంద త్వా ప రార్థం వరం 

కేన స్యా తృవ సత్కళత్రవిభవ _స్తస్మా దిహైత త్కురు. 

అని మిత్రులు వివాహోర్థ మచ్చరించిరంట. అనమయమున. జిరపరి చయు 

లగు శిహ్ల్షుకవిగారు రామచం దపురము రాజుగారికి “లత్రని నాస్థాన పండి 

తునిగా గొవవీంపుోి డని యు త్తరము (వాసి యాయంగా నారు “బీళ 

మున శ్రామము సట్టుటచే నీకవిని రెండుగెలలకం'కు చెక్కు_వపోపీంపలే 

మని'ెప్సిరంట. ఆమాట రామచంద్రళ (న్ర్రీకి నచ్చలేదు. మదరాను 

పోయి యేదో యుద్యోగము: సంపాదించుటకు నంగల్పించి ప్రయాణము 

నాగించెను, (తోవలో మచిలీఒట్ట్లణము న నాలవలసివచ్చి ఇంగువ "రావు 

సామి శా స్రీ 7 రయొద్ద మంత్ర ళా (స్త్ర మభ్యాసిందెను. అప్పుడు వర్జిం 

అజై (త పరఒహ్మళ' స్త్రీ పొండిత్యశ క్రి పరీక్షకు వా క్యార్థ ముచేయంగా 

' నందాయనను ధిక్కరించి పెండ్లి జడందీసికొని యింటికిం బోధను, 

ఆయన స్వస్థణము నడనఒన్లి.  ఆయూరివారు రామచండశా స్త్రీ సామ 

ర్ధ్ ట్రము పగీశీ ంచుటకు శతావధానము చేయుమనిరి మహాకవి తాధార 

కలిగిన యాయస గది యొక లెక్కా?! ౧౦౭ పద్యములు తడ వుకొనకుండ 

నవధానమునం జెప్పెనసంటట, ఆ పద్యములు మాత మనుపలబ్ధములు, 

క్రమముగా శాస్త్రిగారి పాండితీ కవితా (ప్రతిభలు నుతికెక్కి నవి, 

బందరు నోవిలుపొఠ శాలలో నుదోోగము లభించినది. అక్కడ ౪౮౩ 

పత్సీరములు ఒనివేసిరి. దొరలు ఏరినై ఫ్థీ.క తకు నివ్నెజపోయెడీవారు, 

ఇతం డెన్నరిని లె గ్ర సీయలేము. ఉద్యోగించిన నలునదమూా౭జేండ్ల లో 

“ శఈతప్పాచేనితి? ఎని యధ్యమ్షునిచే నాశ్షేవీంపంబడ లేదు, కళాశాలా 

ధ్యత్షం" కు సీయనకు నొక శ్లో కార్ధిములో వ్యతి కేకాభి పాయములు వచ్చి 

నవి. జాస్ట్రులుగ' రు ముక్ష్యకంఠమున “యర్థము పొరపా” టని (త్రోసి 

వై చిర. తాత్కాలికముగా నధికారకిం (గోథా వేశము కలిగినను శాస్త్రులు 

గారి యథా నొదిత కొయన తఒయొగ్గక తన్చీనదకామం 
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వెనక. శ్రీ వోేశలింగము. పంతులు కాగు జుమీ (దవరమున 

అటు కాలేజీలో దెలుగుజండీతులు +" నుండువపుడు గస్తూ* శివవంం ౧ 

శాస్ర గారిది సంస్కృతిపండిన స్థన ళా స్రీగాగు పరీక్ష 

"సెస్సగా (వాసిస వారికీ నూటికి నూటపగం మారులు చేముచుండు 

వారంట, ీన్సిపాలు 'ఇజేమిపాపి మని యదు౫ గా, “అవిద్యార్థిఫుణ్య' 

మని నిరంకుళముగా సమూధా "౦చుచుండు వారట. మన శారుచ (ద 

శాస్త్రీగారి నై రంకుళ్య చూతీగులోని బే, 

నూడభూవీ, వేంరటాభాగ్యూలని*గు మన శాస్త్రిగారి (వతిధ నెటు! ౫ 

దలంచి “శ్లో, చింతకా.చు క లేశాయ బీరగాయ తమాగిళీ, ఉచ్చింత శాయ 

నాక్కొయ సాధశాయ తీమాంజొము' అని యొక స్లోక మ (జెస్సీ 

శిష్యున కిచ్చి రామచంద్ర శాస్త్రీ వీని కర్ధ మెట్లు ఇప్పునో కనుగొని 
రమ్మనన(ట. అంతట శాస్త్రులుగాగు దాని కర్భ ము చెప్పుట యే గా ॥ థంక్ 

రెండు గడ్డుత్లో కములు (వాసీ యాచాగ్యులు గారికి బంపీ నిరు త్రి గులను 
జీ రని వదంతి. 

ఈయన సంస్కృ తాం ధమాణలో? wre పతులు రచించెను, పం(జెం 

డవయేంటనే యుపజేకను పొందెను. “జేఫీఫిజయుయు, కుదూరోడ 
యము” అను (గంథములు పీరి యుప జేశవిషయ మును న్యూటీళరించును. 

1860 (పొంతమున గుంజరీకుధుకరీయ నాట! గూ నంభుతించఛిరి, ఈనాట 
కమునకు ముందు చెబుంగున ఎలకూది బాలసరన్వతి విరచితముగు 

“రంగశాముది నాటక మున్నట్లు వినుకలి, మంజరీనుధుక రీయుములోని 
కథ కల్పితనము, ఇది రంగమున కసనుకూబము, ఇందలి క విత్యచు 
కశినము. నుచ్చున కొగపద్యము భరాదుండు: 
మ, వీకదస్ట్యాను కిసాల దంతిపటియ త్సీనస్ఫుర క్పౌరభ 

(పకటో ద్రార రజోగుళుచ్చ కుచ భార (ప్రహ్య నసంజూతఖో 

నగ రోమోద్లను సాం(దమ్మద కలని ర్ఞాదన్యనగ్రీన, యూ 

సకల్రీవని యామనిం గదిసి హృజ్ఞక్రీడల౯ సల్సెడి?ా, 
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రామచందశా (స్త్రీ శారు. వేణీసంహోర ము(దారాశ్షస ఇాకుంత 

ఎము లనువదించిరి, సంస్కృ తొం(ధకవితలు శంటను పీరిచేయి 

యారి తేజినది, మేఘసందేశము తరునాతికథను “భునవృత్తము 
అను గీర్యాణకాన్యముగ రచించికి. _ దీనికి దెలుంస సేత (శ్రీ మల్లాది 

అచ్యుత గామశా(స్ర్రీగారు చేసిరి, యశత్రనంబేశ [శవణానంతరము 

మేఘుని వృత్తాంతము తెలుపన దగుట దీనిని “'ఘనన్ఫ త్త మని 

సేరుకోనిరి, అందలి ధోరణికి శాభిదాసు నొరవడి, 

FAL ఇత్యుక్తోసా సపది లద స్తేన దీనాత్శనాలం 

శ్రుత కామం సరసహృదయ (ప్రాగ్రణీత్యాత్రహృష్టః 

లోకీ దీనానన మనుపవుం ఫుణ్య నూ దత్తనవ 

నంత; (వోచు స్తదిహ పీావుయాతో వణీయస్సఖా మే 
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1816 - 1873 
అబు వేల నియోగి. కృన్నయనవాళ్ళాభీయుండు. అస ఒ న్యూరుండు, 
కాళ్యపననో(త్రుండు. జన్మ స్థానము తినాలి, గల్లి జానకమ్మ. తంది 
కన కాద్రైకా శ్రీ, జననము 1816 - భార నంవగ్చగ వం ఒహాుళ్ 
చళుగ్దశి. నిర్యాణము 1873  (భీముు నంవర్సగ జలు. పబుల్ 
తృత్రీయ. (గంధములు: ౧, అంధ మేభుః జేశయు. ౨. కేకల 
యా(తోచరిక్రము. 3. అజచకిత్రము.. (ఆలభ్యనబు థము 2919 ఫర) 
రో, వెన్న ప్రురీవిలాసము ((హౌఢ(ప్రబంభము, 1920 మ, 2) 24 CD: 
జల క్రీణావిలాననాటకిము. ౬, నృనీంహా సహస నానావళి (1) 
౭. పుం[డ్రకశొనిధి, (నం) శ ఆంధ్ర నీగ్థాంకకముది, గ్, భరత ళా క్ర 
సర్వన్వుము. ౧౦. నంగీతపారసం(గ్రహము, (ఆమ దైి,) 

ముండు తొబ్బుల నుండీ పీగిది పండీశీవంళము. ఈసృసింహా పదంత్క ఫ్ 
(వవీతా గుహుడు మాధనకోని ఈయన న్యాసభొరతము; ఆయ థాగు త్భృ 
కముగ సనువదించి “అభీననిభౌరతము” అని నీరు సెకను. చు మి 
కావ్యమునం  (బస్తుత మాదిపంచగ మ'మా్యశమ:  మిగినియుని షి 
తీక్కు.(గలపర్గనులు తాడ్ రగామమున? దగులంబడీసట్లు చెప్పునురు, 
తెనాలి గోవర్గనస్యామి కో విలయెనటలల గరుడ వి గవాము మాధవగవి 
శిల్చక భాకుకలతకుం జడొర్కాణ, ఈయన ఫ్నుతులు సృనింవాజా స్త్రీ 
గారు, పీరు వేదవిదులు, గొప్పవి యాకరణులు, క నళ్నాణజ్యాన్రీ ఇగ 
ఏీరికిం గుమారులు. పీకే మనప్రస్తుతకవివరుని జనకులు, క్ సక జానీ 
గారు సకలశాస్త్ర (ప్రవీణులు, (శ్రీ మలలాజు గుందోరాయందుగారి 
సంస్టానపండితులు, గుండా రాయండుగాగు నాయ శం మోసిన పు 
జమిాందారులలో నొకరు, (శ్రీ వేటూ! (వభాకర శాస్త్రి గాడు పీరినిగూగ్సా 
యోాకథ ముచ్చటించిరి; 

“బకప్పూడు వాసిరెడ్డి "వేంకటా దినాయండును, నర్వ్పారావ్సు ఓట 
మ(లాజు గుందొ రాయండును, నూజపీటి అప్ఫారావ+, చల్లపల్లి అంకి 
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నీ(డును గూడీ యిష్టాగోప్టి. సల్పుకొను సందర్భమున హాస్య చతురుడు 
లు @ 

గుండణారాయం౭డు 'మనజీవితములు కడచినత ర్యాతే లోకము వునల నెటు 

(పళంసించునో తలంచి చూచుకొందమా? అననంట. అందటు నంగీకరించి 

రట, నూజవీటి అప్పారాయండు చనిపోయెనా బై రాగులందటుకు బల 

వించిదరు. "తాను చనిపోయితి ౮ వేశ్యలండణు పలవించెదరు, పే.కటాది 

నాయ(డుచనిపోమెవనా అందటు * లోయని దఃఖించెదరు. అంకీ వండు 

చనిపోయెనా అందటు ఆహో యని నంశోషీం చెదరు” 
ఈగుండారాయర యాస్థానమున నుండి పాండిత్యశ క్తివే నీ కన కాది 

శాస్త్రిగారు స్థీరమైనభూమి నార్జించి సుఖం చెను, సృృసింహవిద్వత్కంవి తల్లీ 

కూడ విదుపి. ఆమెజీరు జూనకన్ను. చదల సాక నుబ్బయా మాత్యుని 

కొమార. ఈ పద్యము లా మెయి వెప్పీసదంట; 

“ముతుకుమల్లియిబ్లు మహి విద్య వెదచల్లు . 

పరబు'ేం్యదులకును (బక్క...ముల్లు 

ఎటీల్ వెంల లేని సెలవించే వాటిల్లుం 

గాన వారియిల్లు ఘనత? జెందె” 

అతి చమత్కృతి గలిగిన మణుకుమల్లి 

వొరు ఫు గొల్చిన కాగణమున 

వసుధలోపల మంచెళ్ళ వా*యిల్లు 

శారదా బేవ నాటకశాల యం(డు 

వాసు బేవుని కవితొవిలాస మచట 

ములక బంగరు గ జ్జెల (మోతే ఇదే! 

మనకవివరునితమ్ముణు సె శాస్తి. ఆయన తస యన్న గారి “అజ చరి 

(తము లో నక్కుడక్క.డ నా శ్వా సొంతీపద్యచులు పోయినవి మరల 

(బోెసికు, అతండుకూడం జక్క. నికషితాధార కలవాడు. 

మననృసింహవిద్వత్క.వి పూగ్వులను మించిన పండితుడు అజచగిత 

మను (పొఢ(పబంధ మితేని కృతులలో నుతికెక్కినది. ఇందలిశై లి 

సనుచరిత్రకు సవాపాఠిః తెలుపకలెట సంస్కృడపులాలు పీంగవీతలో 



లీ అంధ రచయితీలు 

హాచ్చు, ఛానములు మవళోన్నతములు, భాను నిగ్గుష్టము, త పదు 

మిన్ని టికి నాదర్శ మైన గి, 

సీ సునఘున శ్రీసముగ్కుట జటానగపం 
(కమయు ty బంరామయర గ వేణీ 

నానాస(రవరంజ [వ తాపానుూూ 

శబ్బమహాశ ళా స్త్ర ప్ 

భూరినుణవిజేవ భాం'జైక్ నిన్విసం 

బంధన తర్క. 'విభాజి” శన 

సర ససా ఎంకి యోాజ్ఞ్యల సువర్షసడోగు 

సంగీశసాహితీ స్తం భరాఢ గ్ల 

నీ శీ(పసద్గతి ను-ఖరభాట్ట సగభాక 

రీయమ:జీరయుగ రమణీయ చరణ 
జు WS జలజనిత్య t గల్భ వెవాట వాణీ 

నిలుచుట ! మదీయాస్య జల వాము సం 

ఈ అజచరిగ్రకే “ఇండునుతీపిణయ' మని మాజుజేరు.. ఇంగు 
న్నవి యా జా శ్వాస సు లు. ఆద్యంత ముక్క. రీతిని క విగ నుసో(పొఢ 
ముగా నడ చినది, నసుచరి(తాదుల ఫాయలు సిక్కు లున్నను గని 

(పతిభావ్యుత్సత్తులు నానిని కప్పిపుచ్చినని. ఈశాన్నురు? మంగ భాంతము, 
క, పాణ్యిగవాణ మొనర్చిరి 

యేణాక్రీయు వరుండు సాత్తి ఏకె కన్వీద్య 
'శ్సాణీళ్లథ భావము స్సుర 
మాణ(హీకై తవమున మూటువటుచుచుఖా, (౬-౫3) 

ఈక వి (శ్రీమన్నాల్య క్రై లన్ఫవింహభ కుడు. 
(గంథాంతేగద్భ మరయునదిః- 

“శనున్నాల్య నీల నృసీంహ వర(పసాద సమా 

సొడితీ నకల శాన సంవిదుపస్కృత సంస్కృ 
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'తొం(ధ సాహీాతీ ఫురస్కృృత సరసన సారస్వత 

చతు వాస్టోరణి....... . 

త కతి యాస్ఫసింహ సాని"క యంకిత్ ము: 

ఈక వగింవాుని యిశిగకృతులలో “వెన్న హరీవిలాని ముకటి చెప్పు 
కొొనందగినడి. ఇది (శీ రాజూ బొమ్మ జేపర నౌగన్న నాయండు జపం 
జాగు వాచి ోొజ్జచే రచియింసంబడి వగ ఖ్ ఈగ గ వ్రిన్లా నుండలవు 

లోని “తోట ట్లవల్ల్రూూరు” నం “స్టానా ధిపతి, అసంస్థాన ముస నీన్బ్ఫసింవాక వి 

శ శీ జ జ 

శ ఇగ్నో 

పండితుంయగను, బరీ నహాధిశారిగను నుండెను. _నంస్థాళ(పభోన్రభలన మన 
గ్! నుహాసన్మాన ము") నందు చుండెను, fH తీరిగినపండితులు 

షరి న్ పుంలకు వచ్చినప్పూడు వీ-ీపరిశ్రాధి కారులు, గర్కాదిశాస్త్ర 
పండితులగు శీ గ (ప్రభల సుందరరావు ఇా స్త్రీ (పభ్భతులను పీరు శాప 
నాడ మును నోడించిరలి యందుగు. నీ జగద్ల్దుకు సంగ రావా Na వారి వీఠ 

విద్యాంసుబనమకిమున( బె వారికిని మన ఇస్త్రీ గారికిని దర్శ్క.'శాప్ర్రీయ 
బాద మిరువదయొుక్క గినిము జగిగినద౧ట, అప్పుడు వీగిపిఇయగు సెటిల్ 

వీఠాబాగ్యు లీపండితు నీనుంగుపై నూశీంయించిరంట. దై (కడై (త 
విశిస్టాదై ౧తములలో 3 వాద(పానిణ్య మగణ్యము. నృసింపవళో 
పాసకం డగుటనే నీయానయెకుట  వాదమువేసి ఇగ్గిన వారు శేరని నచిం, 
తరు. ఓరి బుద్ధలో Ce తీఫలింబనిళా(స్ర్రము ల్ు. "కళతేను. ఇందులకు 
వారిగంథగుళలే' ౫ “కం ఈయన ముష్పగొ యీంక్లు వ వచ్చు నలుక వీత్రు 

రంతే వాసిదై పట్బా్యస్త్రుముటు లోంతులును.ట్ల వొబ్లసంగిం చెను, 
అప్పుడు నా క్య్వార్థ ములకు (గంథరచనకుం గడ గొను, తోకను రాష్టదకు 
సంస్థా నపండితుండుగా నుండెంగాని వభువ్రనరు లొంగియుండ లేదు. 

ఇ సంస్థా" స మభొను నాగయ్యనాయఃడుగా” తో న్గని చిన్న ఫారము వి 
నప్పు జాపట్లనవి* *'సమ.లు (పబంధరూసముగ వర్రీ ర్లింఫుడనీ యదు 

సీ" ఇన్ని ఫరీవిలాసము"' రచించిరంట. అడి 1860 (పొంతేము. నొటి 
మదగానులోని షెళీవములన్ని యు నింగూం గను ఇలకుం ౫ టైన్ టులు నర్మిం 6 
బడినఏ. పీథులు, మేడలు, సముుదము "కె రెలు, పొటోగాళు ల లచ్చు 
కూటములు ఆసుపత్రులు, మరూజియముు లెటువోగాసు హోర్బగు 
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పువ్వులయంగడి మున్నగు నాన్నో (పకరణము బిందు గలవు, ఇాన్నము 
గదంపదొంతుకము, కవిలోగఖత కిది యద ము. ఆ కాలమున నిశా గ 
$ $ ణీ ద్ద rt aE) జానీ 

యూహా లూహించిన కృతిక ర్వను నేంటిదాగ(తరులు (వళంనింపల దగి 

యున్న ది. ఇందలిపద్యము లన్నియు గొప్పు, అచ్చటచ్చటీవి మచ్చు 

మ, ఎరణాయూరును ౫ త్రీ వాక యడ మూరీరెన్నె భు.టూరు మే 
ల్సి రునట్టూూరును గాయ పేట త్నిల్లి శీలి AIK కు! 

టరకుం వాక ఇరంగిఫోండ్ మర కృిస్థాం'వేటయ కతోనుగా? 

బురిచుట్లుక పిలసిల్లునాటుస్ఫురణు ల్ భూతింద బే కాక్ళగి౯ , 
గీ, సరకు నింపను దింపను సొరెనాో 

దరులయొద్దకు దరయొద కరుగుబడ ఎ 

లోడలకు చమేడలకు మై(తినొనగ లారగ్చ 

నిటు నటు చాంచువానుల నినసి వెలయు. 

మి, అల మో గేరు సరంగి బొంబయియు బగ్యానీర్నుపైనోవ బం 

గళ కోరంగియు నాడిగాలాలుగు (అఖ్యాతంపుకోస్తాల నో 
వల రాక ల్నగరీజనంబులకు శేసల్ దు రంజిల్లు ను 

¢ # జ ఓం 
ద్రం నీకష్ట నివిష్ట శీథస పటు న్రంభా౫ వేబచ్చటల్ , 

నీ శమ నివారించు వాక్సతి ఫుట్టినయిలు ము 

తుకు మలి కులముతలి ॥ తదస్య 
మట్. ఖలు 

'యోాడితు వేంగళార్వాదులు మాల్య శె 

ల నృసింవా క రుణోపలజ్బ వర చ 
తు పనీ విద్యావిములు భవ్చ వీతాను 

వుండు మూధవకవీందో కృపషు: డఖి 
నవభారతాది నానాగ్రంథక ర నీ 

తాత నృసింహ విద్వద్వరుండు 

గ కబ్దళాన్ర్ర (తయో సచక్షణు,డు నీదు 

జనకుం _డెనట్టి కన కాద్రిళా(స్ర్రీవర్యు 
డఖిల శాస్తార్థ వేది సీ వద్భుత (ఏ 
సీద్ధసారస్వతుండవు నృసింహాళా్ర్రి ! 

తత 
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1820 
కలనాంటి 2 దిశ యాన్మూణుండు, అప సంబ సూతుడు. విళ్వా 

మికనో| గుండు, తల్లి! అచ్చమాంబ. తండి: శామయార్యు డు, గోదావరీ 

నుండలములోని సీకి శాపుర (పొంతమునలల “(కొ త్రయినుకొపల్లి ? 
యీోకని శివాసనుని వెప్పుదురు. 1850 (_సొంతమున (గంభర చన గావించి 
నటులు తెలియుచున్నది. జననము 1820 (పొంతము, రచించిన 
(రథము? రాముచం(దో పొఖ్యానము (అణా ళ్వాసముల శాళ్యము 1911 
ము[ద్రితము.) 

రామాయణములోని కథను సంశ్లే వీంచి యాజునాండముబకు నాజు 
కశ్యాసనములు శ “రామచంద్రో పాఖ్యాని మనుజీర గద్య పద్మాగ్శక 
మగుశావ్యము రచించిన యీవారణాసీ 'వేంక కేళ్వరక వి సంస్కృ తొంధ్ర 
ములలో జక్కని(పవేశముకలిగ శివారాధకుంత్రైన పండితుడు, ఈ(గంథ 
మునకు శ్రీ ఫురాణసండ మల్ల య్య 7 (స్ర్రీణారు నీధ్రక (బాయుచు 

శీ వేంక కేథ్యరక వి నివాసము వీఠి కావ్పురపరిసరమున "వెలసిన (కొత్త యిసుక 
పట్టి య? చు, మారను యికేండు 1850 (ప్రాంతీమం దీ[గంథరచన వీని 
యముండుననియుం దత్రత్యులనలన విన్నది విన్నను వతిచిరి. కూచిమంచి 
కిమ్ముకవి వలెనే యిత్ండును శివభక్తు (డై యీాక్ళతి * శ్రీ, వీళాఖ్యపురీ 
మహేశ్వరుల డగు కుక్కుకశ్యరున కంకిశము గావించెను. రామో 
పాఖ్యానము రచించి యిళ్వరున కిడుటలో నితని యడై సీత మతాభి 
నానము వెన్లి విరిసినది. సంస్కృత నీనములో సీ కవి గావించిన 
కుక్కు. కుశ స్తవము వినుండు, 

నీ. (శ్రీమ ద్యచోనూనినీ మవాశ్చ( కాణి 
నాకలోశీభ విభాకులాని 

దుస్థ వ 'థోధి సమ్యద్ధామయూధాని 

పుండరీక (వఫొానుండలాని 

4 
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బృందార కాసగా మంధ భౌ బృండాని 

శలొన శైల రుగ్టాలకాని 

మహనీయ నురమహీశువా దీ వీజూతొని 

విప్పు) కుభి చృకో,సపటలాని 

న్నాళనాయక గుచి చక వాళకొని 

శబ వ్న్చార నో భా దందకోని 

భుపి విజితొ్య ఏరే43కే గవయశాంసి 

మార యద భల! సుర్క్పుటోా శారలింగ! 

వశద్ (గంథాంతగద్య ఎన “గి శ్రీను త. క్కు. కు శాన గహ 

(ప్రభూతకవిత్వ విశ్యామిత గోత్ర పవ్మిక వారణాసివంశ పారా వార శ్లైరవ 
మిత్ర విద్వన్ను తచగిత్ర కామ భార్య వుత్ర నుకని జనవిఖేయ (శ్రీ చే౪ 
"ఓేళ్వర నామ భేయ ప్రణీకంటైన, ,, ,..” యనియున్న దిగాని, కృ శ్యాది 
పద్యములో నీగ్రంథని ర్యా *మునకు( దనసోదరు'లై న లకీ పతి, జోగన్న 

యనువారలు తోడ్రైరని కలదు. ఆపద్య మిది; 
సా, (వ్రీతింబుట్టితి మవ్వధూవగులకున్ (శీ వెంక కుండ జే 

జీతద్ (గంథనిబంధనంబునకు నాకిం రేనియుం దోడుగా 

జేతస్ఫూర్తి రచించి పొల్చెసంగు లక్షీ శ్రవత్యభిఖ్యుండు వి 
ఖ్యాత (ప్రజ్ఞుండు జోగనావ్యాయు(డు నార్యశ్లాభ్యుసంశ్రీలతన్ క 

(గ్రంథవీఠికా కారులు మల్లయ్య శా ్ర్రీగా రీవివయము గుజుతించి 
యిటుటు (వాయుచున్నా రు, 

“...ఇట్లున్నను సీగామకున నున్న వారొళరు బీరు తనుకు సన్ని హిత 
బంధువు లనియు, ఏరిమువ్వుర నెజుగుదు మనియు, 'టేంళ ఓేశ్వరళవి 
దీనిని రచింపనారంభించి మిక్కిలి ఫోలందిభోగమును రచియించి ఇకార 
అముబేశనో మాని తరువాతః గొలండిదినములలో న్భుతింజెంచె ననియుం, 
బిమ్మట లశ్రీ్గపరియే దీనిని సొంతము జేసి యన్న యందలిభ శీచే నాయన 
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జేసినళ్లే (పచురించెననియుం బెవ్పీరి, ఏరు రచించిన యితర (గంథము లేవియు 

లేమింజేసియు, శైలి యన్ని భాగముల సదృశ మగుటంజేసీయు నింేది 

'మువగు రచించిరో తెలియుట దుస్పాధము. . ,...”” 

వది, యెశకున నీ(గంథ మొక్క కేతీరున ధారాళమైన కవిత్వముతో 

రాజిల్లి నదనుట వాస్తవము, 'వేంక కేశ్యరకవి వీతామవాుండు * ...... 

అజ సాంభోరుహోప్తాను కం పాసంపొ ప్త సమ స్త జీ విలసద్భాపూ క్నీ 

త్వాది, విద్యాసంపాదితరత్న "హాము నసనశ్రూరామ భూపానుఖ, (శ్రీ 

సత్కారుండు” అయిన జేంక టేశ్యరక ఏ యని (గంథములోః జెప్పిీకో నెను, 

ఇతని తండ్రీ “రాజాధిరాజ సభాంత రార్యలోక సంన్లాఘ్య సకల క్లొ 

కలాపనిధి *” యంట, ఆయన పేరు కొమకవిరాజు, తండ్రికడనే మన 'వేంక 

"టశ్వరకవి చదువులు సమస్తము చదివెనంట. ఇతని విశ సోద రుండుకూడ 

ను యభాషాకవిత్వ విశారదుండనియ్కు రాజూనుగహ పాత్రుండనియు 

(గంభఖాదినున్న ది. మీనమామయు నగొప్పభక్తుంయు నీతి ళా్యస్త్ర వేత్తగం 

జెస్పంబ డెను, ఈరీతిని దం(డ్రీియుం, బినతండియుం బితెమహూుండు, 

మూతులుండు (పఖ్యాతు 'తెనటులునుు మహారాజ సత్కారము లంది 

నటులును వేంక కేశ్వరకవి కృత్యిపారంభపద్యములో భునముగసన్తుతించు 

ఫొనెను గాన్సి వారి నారి (గ్రంథములుగాన్సి వారినిగుజించిన కథలుగాని 

కసంబడవు, వినంబడవును, 

ఈ రానుచం(దో పొఖ్యానము నందలి కవితే యందచందములు కలిగి 

ఛా రావిమయమునం బూర్వకశావ్యములతీరు న్థరింపం జేయుచున్న ది, 

ఎత్తుక పోయె, చేతును మున్నగు (పయాగములు కోన్ని వ్యాశరణను 

ననుసరించనివిగలవు, మొత్తముమింద (దొశ్రూ పాకము నడుమ నడును 

నారికేళ పాకముగ6 గవితసాగినది, మచ్చుపద్యములు; 

చ. ఒక సలుగాకి కాకి యమి?ః I) మొప్ప ధ రాకుమూారికం 

జికముక నొందంజేయ రఘుశేఖరుం జారసి దాని కాత్చలో 
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బృందారకాపగా మందభా బృందాని 

శలాస శైల కుక్జాలకాని 

మహనీయ సురముహీగువా దీ స్తీజా తాని 

నిప్పు) శుభ చృకో,నపటలాని 

వ్యాభనాయక గుచి చక వాళశొని 

శు సిన్సాక నోభాః దంబళాన 

భుఫి విజిత వరేకెలీ తవయశాంసి 

మార యుద భం గ! కుక్కుటా శారలింగ! 

వతద్ (గంథాంతగడ్య మున గ ఇది (శ్రీను తక్కు. కీ శాన గహ 
(ప్రభూతకవిత్వ విశ్వామిత గోత్ర పవ్మిక వారణాసిసంశపారా వార శ్లైరవ 
మిశ్ర విద్యన్ను తచగిత్ర కామ మార్య వ్యుత నుకవి జనవిఖేయ శ్రీ, వే 
"టీశ్వర నామథేయ ప్రణీకంబైన,,, ,..*” యనియున్న దిగాని, కృ ళ్యాది 
పద్యములో సీగంథనిర్మా *మునకు: దనసోదర్వులై న లక్షీ పలి, జోగన్న 
యనువారలు తోడ్రైరని కలదు. ఆపద్య మిది; 
శా, ్రీతింబుట్టితి మర్వధూనగులకున్ (శ్రీ, చెంకకేళుండ శే 

నేతద్ (గంథనిబంధనంబునకు నాకెం కేసియుం దోడుగాః 

జేతస్ఫూ త్తి రచించి పొత్చెనంగు లక్షీ ఆవళ్యభిఖ్యుండు వి 
ఖ్యాత (ప్రజ్ఞుండు జోగనాహ్యయు(డు నార్యశ్లాభ్యునంశీలతన్ ® 

(గంథవీఠికొ కారులు మల్ల య్యశాన్రీణా రీవిషవయము గుజుతించి 
యిటులు (వాయుచున్నారు, 

“.. .ఇట్లున్న ను నీగామకున నున్న వారోళరు వీరు తమకు సన్ని పిత 
బంధువు లనియు, ఏీరిమున్వుర నెజటుంగుదు మనియు, 'బేంఠటశ్వర॥ వి 
దీనిని రచింపనారంభించి మిక్కిలి కొలందిఫాగమును రచియించి చీకాక 
ణముచేతనో మాని తరువాతం 'గొలంటిదినములలో నృుతింజెంచెననియుం, 
బిమృట లక్షీపతియే దీనిని సొంతముజేసి యన్నయందలిభ శ్రీదే నాయన 
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చేసిన ళ్లు (పచురించెననియుం జెన్పీరి, వీరు రచించిన యితర(గంథము లేనియు 

లేమింజేసియు, శైలి యన్ని భాగముల సదృశ మగుటంజేసీయు నింటేది 

యెవరు రచించిరో తెలియుట దుస్పాధము,.....” 

వది, యెళైన నీ(గంథ మొక్కా శుతీరున ధారాళమైన శసర్త్యముతొ 

'రాజిల్లి నదనుట వాస్తవము, 'వేంక శేశ(రక వి వితామహుండు* ,....., 

అజ(సాంభోరుహోప్తాను కం పాసంపొ ప్త నమ స్తేశ విలసద్భాహా కొని 

త్వాది, విద్యాసంపాదితరత్న ౫ హీను వసన శన్మారామ భూషోముఖ, శ 

సత్కారుండు” అయిన వేంక టేశ్ళరకవి యని గ్రంథములో? జెప్పికొ నెను, 

ఇతని తండి “రాజాధిరాజ సభాంత రార్యలోక సంన్తాఘ్య సకల కోలొ 

కలాజబనిధి ” యట, ఆయన పేరు కొనుకవిరాజు. తం డ్రికడచే మన వేంళ 

"ఉశ్వరకవి చదువులు సమస్తము చదివెనంట, ఇతని వీళ్ళ సోదరుండుకూడ 

నుభయభాసాకవిత్వ విశారదుండనియు  రాజూనుగహు పొత్రుండనియు 

(గ్రంథాదినున్న ది మీనమానమయు గొప్పభక్తుంయు. నీతి శాస్త్ర వేత్తగం 

జెస్పంబడెనుం ఈరీథిని దం(డ్రీయు6, బినతండ్రియు 4 వీతోామహుండు, 

మూతులుండు (ప్రఖ్యాతు 'లెనటులున్కు మహారాజ సత్కారము లంది 

నటులును 'వేంక టేశ్వరకవి కృతి ప్రారంభపద్యములో భనముగస్తుతించు 

కొనెను గాన్కి వారి వారి [గంథములుగాన్సి వారినిగుజించిన కథలుగాని 

కనంబడవ్హు వినంబడవ్చును, 

ఈ రామచం(ద్రో పాఖ్యానము నందలి కవి యందచందములు కలిగి 

ఛా రావవమయమున( బూర్వ్యశావ్యములతీరు న్నరింప జేయుచున్న ది, 

ఎత్తుకపోయె వేతును మున్నగు (ప్రయోగములు కొన్ని వ్యాకరణము 

ననుసరించనివికలవు. మొత్తముమింద (జామా పాకము, నడుమ సడుమ 

నాగికేళ పాకము౫ గవిశసాగినది. మచ్చుపద్యములు; 

చ. ఒక సలుగాక్ కాకి యమిణోన్శద మొప్ప ధ రాకుమూరికం 
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నకనక నొంది (క్రన్ననః దృణం బోళకశేయ మసన నె కరం 

బోకసరి బీరువోక నకలోర్వరః (దిప్సీసః గాకి భీరుగన్, 
గృతీ.యూ శాానము, 

శా, కాంతొ రాంతర సంచర జ్ఞనకో రాట్కన్యా మణీ వీస్సుర 

త్కాంశ శ్యామల కేశపాశ విలస త్కలాంబుదాలోక నా 

శ్యంతామోద సటత్కలావీచయికేకా రావ సంపూం తొ 

శాంతం బమ్మెర వింటి కాని మెడం శీక్యానుంబు లిట్టుందు నే | 

గృతీ యాఖ్యాసము, 

మ, కలశీ నూను మహోోేప బేశముస నర్క-సా(మి నెంకే విని 

ర శల భక్తిం (బణుతించి బావుుబలసామగీన్ పీజ్బ' భించి యీ 

కలుసాత్కున్ వధియింజెదం గలన నింకన్ బంక్జా తౌ సనా 

దులు నజ్డంబుగ వచ్చి నిల్చిన నుథాంధో బృంద మీకీ ంఒ0న్, 

వష్థాశానదు. 



ఆకొండి వేంకటకవి 

1820 
అరామ్మడ్రావిడ శాఖీయ (బాన్మాణుండు. తండి: జగన్నాధ 

శాస్త్ర. తల్లి! ఆచ్చమాంబ, నివాసము? విశాఖుపట్టననుండలనులోని 

“Xజరాయనినలసి”, రచించిన (గంధములు: తత్త నంగ వహారాయణమను 

శరేక ములు మూడు (అము(ద్రితములు). కవి కాలము 1820 (పొంతము, 

ఈకొనిణే నాంధ్రీక రింపంబడీన “తత్తసంగహా రామాయణము” 

నందలి "బొల కాండము ఆంధ్ర విజ్ఞాన సమితీ 'వెలువరించినది ఈ రొనూా 

యణము సనంస్కృతములో రచించినవారు (శీ (బ్రహ్మానంద భారతీ 

స్వాములు, ఈయన యెప్పటినారో తెలియదు. భారత, విసు, కూర్చ 

(బహ్మాండొది సొనాొవురాణములనుండీ సంగహింపంబడిన కథ లెన్నో 

యిందున్నవి. ఈ వేంకటకవి మేనమామలు పెద్దసండితులు, వారిని 

గూర్చి కావ్యాది నిట్లు చెచ్చుకో నెను 3 

నీ, పండితదు) ము మనః వల్ల వముకుళ వు 
న్పవికాస జై (తుండు పొత్రసూరి 

సాధ $ స్త నిఖల శొస్త్రాబ్ధిజజ్ఞానామ్భు 

'లేస్టానభవుండు గారీణ్బనీపి. 

(పభుసభాప్రథిక విద్వజ్ఞతమాద్భప మహో 
న్నతసద్యశుండు జగన్నాథ శాస్త్రీ 

న్వకృత (ప్రబంధ వువ ఎగుళుచ్చసురభిళా 

రవ మధ్య బేళుండు రానునుకవీ 

గీ యనందగు సమాఖ్య లొప్ప భూమ్యుధిప దత్త 
చుణినలయకుండలాది భూవణనము లమర 

నలువు మొతిం జెలంగునా సలువ్రు”రైన 

నూూతులుల శిటంగోదం గీ రి మాతులులకు, 
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ఈకవి చిన్ననాటనే వీగృవియో౫ము నంది మాతొమసాుడు శౌగర 

పర్తి వేంకటశాస్తియొద్గ సంస్కృత మభ్యాసిం చెను, ఇతని మేనమామకు 

లలో పాత్రసూరి యనునతండు “నత్య భామా గ్ల నంనాదమిుో అను 

నందమైన (ప్రబంధము రచిం చను, 
ఈవేంకటకవి మండ పాక సాగ్యతీక్య కక వి, ఇప ర్తి ప్యాాతఘూరి 

కవులకు సమకాలికుం డగుట ౧౯ వ శతాన్ది యారంధి ములోని వండని 

తెలియవలయును, ఈయన “త త్ర సంరగవారామ యణ” రచించు 

చుంకుటం డెలీసి సాలూరు జమీాందారును, గాళింకట జటూంగారును 

కృతినిమ్మని కోరిరట సరక్భితిగా వింప సస్ట్రపడక త2 ౫ ధ్ర మ? | శ్రీ కృృ్ల్య 

భగవనదంకితము గావించి యో కని చరితా డమయ్యెను. ఇందలి ని విత్ 

నంస్క్యృగీవద (పచురమి?*, వ్యాక రణవీ శేషము లక్కు నీ యెజుంగు కట 

క నేఠ నిదర్శనము లున్నవి, 

క. వహి గృవోన్ పతిభిల్రాం 

డేపి దయాశ్చీ ర వారి భే నస్తాహీ 

(తాహీ రవిజం భటం *ా 

సీహి జహీహీ [క్రుఖా మనీషొం శాంళ్యా. 

బది శుద్ధ సంస్కృతకందము,. ఇట్టి వింకను గలవు, (గంథక ర్త స్యాలకుండు 

వ్బ్జల అన్నయభట్టు ఈ(గంథము ఖొంతభొగము పూరించెను, 

గీ, స్యాలకుండు మాకు సాహితీ సాలకుండు 
, వక లన్నయభట్లు కవనవిేవ, 

తంలితనన్నయభ ట్టురుబలసపోయ | 
మొనరం జేయగ నీగంథమును రచింతు, ఆ 

అని శవి చెప్పుకొని బాలకాండము మొదలు నుందరి శొాందాంటీము = 

యుద్ధకాండ ములో. . గుంభకర్ల ర్ల యుద్ధాంతముగను - తరువాత రావణ 

ద్వితీయ యుద్ధ భాగము నీతాపరిగ్రహణ పట్టాభి పేక ఘట్టము (వ్రాసీ 



ఆకొండి వేంకటకవి §1 

పూ ర్తివేసెను, నడునుది వ య్ ల అన్నయ భట్టు ఎనుబదిపద్యములలో 

బూూరించెను. పూరణ శైలి వేలు" నున్న ది. వార్థకభీతిచే నీ కవి యిత 
రునిచే (బాయించెనా ? యని సంచేహించెదము. వస్టీపూ ర్తి కాకుండం 

గనే యితడు మరణించెననియు. (గంథరచనమునకు. బదునె బీండ్లు 
వకూ మసి. 

నల్లన దని య. దద్యంశీయులు గ్వాప్పుదురు. 

ఈ రావాయణనేగాక  వేంగటకవి మూండుశతకముు కూడ 

రచించెను. “రానూ” అనునది యొకటియ , “నారాయణ! భక్త 

పోపణా ! (శ్రీరమణా 1!” అనున డొకటియు *రామ[ప్రభూ” అనున 
దొకటియు నా కతకములకు ముకుటములు. ఈ రామాయణములో 

నయా కతకపద్యములు (శ్రీ రామస్తవ సందర్భమునం గలవు. మచ్చున 
గందట పద్య ముకటి (పకటింతును, 

అభునాశాఖల "టేనతానిచయ సౌఖ్య(పాపకోద్య[శ్ర్రభా 

వఘనాొా ! డివ్యనువర్ల్య జేలమణే భఛాస్వత్కాంచి కాంచన్భపహో 

జభునా ! హోర కిరీట ముఖ్యవర భూహాభూమీత (పోజ్టి గలా 

వఘునా ! క్రీర్మిఘరా ! నువాభున నమాభొభాను ! రానుపభూ |! 
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1822 - 1900 

జననము 1682256, నిర్యాణకు 19000 . నివానస్థావము విశాఖవట్ట 
అము, లండడిః శ్రీనివాసాచాశ్యల , (గంధములు! ౧. కుంజాల కైన 
ధను (ఏడంకముల నాటకము) ౨ లభఘువ్యాకర ణము (కోల యాడు 
సులభన్యాశరణము,) క. (వపత్తి బాదము (జేడాంక,గంథరు) కో, బంధ 
కర్ణ వీజయనము ౫, ఆంగ్లాధిరాల్య స్వాగతము. (చిన్న కార్యముల ) 
ఇ. కపంతలము (అం ధ్రీకిరణము) 2, ॥నులినీకలహూంనరు. ( గాలదూ చా 
నుణీ దీక్షీతుని కృతి శాం్యధ పరిన గళము) రా, కరా ఇర్వక్వను 
(నీభుంటువ్రు) ౯ ఈశ, శు, కః (పక్నో, నుండ, నూండు కాది 
దశోపనిన త్తులకుం బద్యానునాదము. నున్న గునని-- 

మన (ప్రాచీనకవి పండితుల నిరంకుశతక. గుజురకులుగా నజీగ చరిత 
ములు వెప్వుళోందురు, వీళాపురసంస్థా = (వభువగు గంగా ధరరామా 
రావుగారు గొప్ప రసిక (పభోవులనియ, సారియాస్థానిళో బుణను 
పావయ్యళా స్త్రీ (పభ్ళతులు పండితులుగా నుండీ చేసిన నిరంకుక వాట 
ములు స్థరణీయము లనియు చేడు కథలుగా, గాథలుగా నల్టుకొన్న వి, 
ఏీజయనగర సంస్థానములో కలిగొట్టు కామరాజుగారని గొన్న గాయ 
కుడు, అయన పల్ల విపాటలో జోడులేని నాదు. మహారాజు బతిఖాాలి 
నను దనకు దోంచినపుడుగాని గొం కెత్తువాండు కాదంట, 

ముహామవళో పాధ్యాయులగు సరనన్లు రంగాచార్యుల వారిని 
దర్శింప వలయునని విజయనగర సంస్థాన (వభువ్రు నభిలాన. ఎన్నో 
సారులు నర్తభూనము లంపిరి, చివరకు రంగాచార్యుల వారు సురాడు 
నియమముల కడ్డు ఇప్పని-చో వచ్చుట కభ్యంతరము లేదని కబురు 
వేసిరి ౧, నవారీలో కోటగున్నుమువరకు బెళ్ళుట (౨) కోట 
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(9) అక్కడ పాదుశ లునదలి నభలో చి_తాననముమిోంద గూర్చుండుట. 

పయి వరతులలో మొదటి "రెండును నుహారాజున కంగీ కార్యము 

వైనవి. చివరిది మాత్రము వా రంగీకరింపలేదు. “*చి[తొననముమి౭దం 
గూరుచుండుట మూ కేమియు వ్యతిరేకము కాదుగాని, పండితుల కవ 

మానకరమగు ” నని (ప్రభువుల యుద్దేథము, ఆపడ్గతిని మేను రానే 

రామని రంగాభార్యుల పారి సవమా+భానముం 

ఇట్టి యాచార్యుల వారి పాండితీ పటిమత యెంతగొపవ్సదో ! ఆయన 

తర్క వ్యాకరణ మామూాంసా ద్య నేక కొ(ప్ర్రములలో సం'దెవేసినశేయి 

మహా మహోపాధ్యాయ _ బిరుదమునందిన మన తెలుంగు వారిలో. 

(బధములు రంగాచార్యుల వారు. వరతరువాత తాతా సుబ్చారాయ 

ఇా(స్రిగారిశే యాబిరుద మన్వర్థమై యందగించినది. పదవడ్మి దాని 

లోని బిగువు కొంత సడలిపోయి బెడంయ తీగ్గినది, ఛా న్ర్రములలో 

నింత పరిశమ చేయువారు, తెలుప భాసా శేలిక:మాపు వేయుదురు, 

పీరటులు కాదు, కాళిదాను శాకుంతలము ౧౮౬౨ లోం చెలుంగున సంత 

రించి “సకల విద్యాభిపర్థనీ పతికి లో శెండంకములు వెలువరించిరి. 

మిగిలిన (గంథము (పచారితమైనట్లు చూడలేదు. రంగాచార్యులవారి 
యీ తెలిగిపు పికేకలింగము పంతులుగారి శాకుంతలాం ధ్రీక్సతికిం 

గొంతయుత్పొహా మిచ్చినదని స్వీయ చరిత్రములోని పంతులుగారి (ప్రాంత 

వలన బెలియును, 

ఎంతటి కఠినాంథ మయినను జేతి యుసిరికనలె సందంజేయు బాతు 

రము రంగాచార్వుల నారికి నినర్లజము. ఆయన మాటాడునపుడు 

జనులు ముగు ౧ దుండేడి నారు. సభ్యుల యభిరుచులు కని పెట్టి, 

యిళ్హు తమయభిప్రాయమ్ము నూ*ర్చుకొని యుపన్యసించుటలో పరి 

కున్నంత చేరుసు చేజానరికి నొండశని పలువు రిప్పటికిం జెప్పుళొనుట 

కలదు, ౧౮౮౯ లో పీరొకతూరి రాజమెహీం[దవరము వేంవేసినవుడు 

ఫ్ 



శ్రీశ . అంధ్ర రచయితలు 

జరిగీనముచ్చట (శ్రీ వీకేశలింగమిు పంతులుగారు ముచ్చటించికి, ॥ 

హిందూమత (ప్రశస్తతనుగూర్చి రంగాచాగళుల నారు సుభా సోదర 

మగు మధురధోరణిలో నువన్యసించెకు, వెనువెంటనే ముహారాస్ట్ర పాఠ 

శాల స్టానించి నడపుచుండిన ముత్తుస్వామి శాస్త్రీ భావో జేళ త్ర 

నాంవలేక “తా నవలకు శ్రైస్తవ మతొనలంబిననియు మి యన్నుగ 
హాము వలన చే(టీనుండి మోందప మతొనంంబి నయితిననియుళి” జెప్పి 

(పణమిశ్లెనంట, ఆయనకేకాదు, నాండు వీగియువన్యానను విన్న పర 
మతస్థుల మనస్సు లెన్నో హిందూమతనానై వునకు వచ్చి స్టీరపడినవి, 

వాదవిషయమునం గొంణ స్వతంత్రత యాపినట్లున్న న్కు మొత్తమురూాంద 
శాస్ర(ప్రామాణ్యమునకు దవ్వుగాని త్రోన రంగాచాగ్యుల వాగు తీసినా 
రని యచేకుల యభి(పాయము, 

పీరు తమ యనిమదవయేంట'నే కుంభకర్ణ విజయ మను సంస్కృత 

కావ్యము రచించిరి, (పాఢధభాహాసరస్వతి బిగుదాఢ్యు లై అలాతాడి లో 
విక్టోరియా జూాభిలిలో ముహామవోపాధ్యాయుత్రై వన్నె గాంచిన 
రంగాబార్యుల వారు బొప్సీలి, ఉర్హాము, వీళాఫురము, టైంనూరు,దుంద సొ, 

మున్నగు సంస్థా నములలో సన్నానీంపంబడిరి. బొబ్బిలి సంస్థానమున 
మూడు వందల పృచ్ళకులతో, బరళ్ళ ఈతావధానను గావించిరని ప్రసిద్ధి. 

ఆంగ్లములోని “ఎన్ క్లోనీడియా బ్రిటానికా” (గంథ్రదు తీరు 
నాదర్శముగా గొని శళ్టార్థ సర్వస్వనును గొవ్పనిఘంటువ్రను పీరు 
రచించినారు, ఇది ఏరి సారస్వతోద్యమములలో ఛిరోమణే. దీన 
రచనకు మొత్తము నలువడియేండ్లు పట్టినది, 800 చఛుటలలో అకారం 
అకారాది పదములు గల శెండునంపుటములు పెలువరింపంబడినవి. 
“శీవభాగ  మెంతయో వెలుంగు చూడ నభసీ యున్నది యున్నది, 

మొడటి సంపుటములు భూూచినచో (శ్ర రంగాణా ర్యుల చారీ విశ్వతో 
ముఖ పాండిత్య మందు రూపముగట్టి కనుపట్టును, వీరి తండ్రిగారు 
శ్రీనివాసాచార్యులు “సర్వశబ్దసంబోధిని” యను ఆశారాగి సంస్కృత 
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నిఘంటువు రచించిరి. అదిగాక నారు వేంకటాధ్యరి 'విశ్వగుణాదర్శమూ 

తెంప పతిచిం. కుమారుడు త। (డిని మించిన పండితుడు. 

ఈసా ద్యుపనిమత్తులకుం "తెలుంగు పద్యములలో ననువాదము 

రంగాచార్యులు గావించిరి, . అదిచూడ నబ్బ్బుగ సగును. ఆపద్యముల 

పొందిక సుందరమైనది. 

శాన్తిః! పూర్ణమదః, పూర్ణమిదం, పూర్ణా త్పూర ముగచ్యే | 

పూర్ణ న్య పూర్ణమాదాయ పూర్త మేనావళిన్య తే || 

క. పూర్ణమద్వి పూర్ణ మిదియుం 

బూర్ల ంబగు దానివలన బూర్జ ము ఫొడ నున్ 

బూర్ల మగు జూనిజే యగు 

పూర్ణ ముం గొని మిగులు చుండు. బూర్ల సు యేందున్. 

శాన్తిః అప్యాయ ను మ మాంగాని, వా(క్సాణశ్చతు (కోత 

మధోబల మిస్ట్రియాణి చ సర్వాణి సర్వం (బనోగ్మోసనివడ ౦, 

మూవాం (బ్రహ్మ నిరాకుర్యాం, నూను (బ్రస్ఫూ నిరాకరో, 

దనిరాకరణ మ, _స్వని రాకరణం మే అస్తు, తదాత్మని నిర'తేయ 

ఉవనివత్సు ధర్మా _స్తేమయి సన్తు తే నుయి సన్ను] 

సీం అప్యాయితములు నొయంగంబు లగు గాత, 

(ప్రాణంబు వాక్కు. నేత్రంబు జెవియు 

బల నముఖిలేం[దియంబులు నట్లయగు6 గాత 

నిఖలంబు (బహోోోపనివదమె యగు 

(బహ్మాంబు జీను నిఠరాక రింపలరాదు 

(బహ్మాంబు సన్ను నిఠాకరింప 

శా చెందును నిరాకరణము శకొకుండు(గో 

వుత, లేకయుండుం గావుత్ మదీయ 

గీ మగు నిరొాకరణంబును నాశ్చనింత 

మైన చోటున నుపనిప ద్వా ట్రహ్భాతంబు 



86 ఆంధ్ర రచయితలు 

ఇలెన ధర్మంబు లెల్ల నాయందు నాకు 

కలుగు గాత నాయం దవి గలుగు గాత! 

శా న్తిః॥ భద్రం కభీ శృణుయామ'టే వా | భదం బే న kh 

! | వీణ ర్యజ(తొః | స్థీరై రై స్తుష్షువాగ్ న న్తనూభిః | నేయు 

బేవపీతం యదా యః | స్ట స్తిస ఇ) సృృద్ధ(శో నొ | 
జ ఇల 4జీ జ కశ స న్వ స్తిన పూషా విశ్వ వేదా? | స్వస్తి ని స్తా అరెస్ట 

నేవి? | స్వస్తి నో బృహస్పతి ర్రాధాతు ॥ 

డ్, విందుముగాత మూాచెవ్రుల 'వేలుఫులార శుభ crn 28 అ 3! 

గందుముగాత భ(ద్రమఃలె కన్నుల నోయళస్ యులారి ! య్ 

ఫు దిరమైన యంగము;ల వపోడీమి నిన్ను నుతించు వగ ను 

యుందుముగాత, ఆయు విరవొందంగ మీనుః పీకు నిపుగన్, 

శ నా దు డీ కు ఆ. వె. ఇంద్రుం డిచ్చు మేలు వృద్ధ(శ్రవుండు శ్ 

వేదుండ్రైన పూను విభుండు నట్ల 

"ళా నరిష్ట నేమి శార్థు శ్రండు మాకు బృ 
వాస్పతియును భుభదు లగుదురెలని. 

శా న్మీః॥ సహానా ననతు | నహానొ భునక్తు | 
నవావీర్యం కరనాన-హైా | శేజస్సీనా వధీత మస్తు 
మా నిద్విషానహై | ఓం కాని ఖ్నాన్సి శాన్తిః ॥| 

చం, మనల నతండు (పోచుత నమంబుగల పొలన సేయుంగాచ్చతిన్ 

నునమును వీర్య మొక్క మొగి మానక వేతుముగాత, మెప్పుడున్ 



నరసింహ చేనర వేంకటశా'స్త్రీ 

1828-1915 

అరామట్రావిడళాఖీయ[ బాహ్మాణుండు +ఆఅపసృంబన్యూతుండు, (శీవర్స 

గోత్రుడు. తల్లి నీఠమాంబ. తండి ఉమామాహేళ్వరణా స్రీ. జన్మస్థా 

సము ఇాదేపల్లిగూ డెను. నివాసము తణుకుళాలూ కాలోని ఇలగదు[ రు, 

జననము 16260-- సర్వజిన్నామసంవత్సర 'కొ యిక శుద్ధ ద్వితీయం. విశాలి 

నత(త చ తుర్ధ చరణము. నిర్యాణము 1915 సం॥ కాశ్నస'నాను సంవత్సర 

(శావణబహుళ పంచమి. (గ్రంథములు వ ౧, పేంకెటేక్వర శతకము, 

౨. గొరీశతకము. 3. విచిత్రరామాయణము, 

ఇరువదియేండ్లు వచ్చువణకును వేంకటళా(స్ర్రీగారు వండితుండు కొండు, 
కపియును గాను, అష్టపరులు తరంగములు క తులు మృత్యుంజయ 

విలాసము అధ్యాత్మరామాయణ కీర్తనలు చెస్సుకొని పొడుఖొను నొక 
భక్కండు, దానికిదో డాయన మృదంగముకూడం జక్క ఆ వాయించు 

యండునాగు.  వెణ్నదుణ్ణు (గ్రామమునకు సభాపతిమై. "పెత్తనము 
నిర్యహించుచుండిను.  అట్టిసమయమున నెవరో మొకశాన్రులుగా 

రాయూరు వచ్చి మన వేంగటశా (స్ర్రిగారినో సంస్కృతమున 

మాటాడ నారంభించిరంట. పీ? కాభాపు బొ లి గా రాదు. దానితో 

నభిమానము పుట్ట నాండు మొదలు "నేం ట శాస్త్రిగారు నంస్కృృ తాంధ్ర 

భాొనలు పట్టుదలతో సొధించిరి ౨౮వ య్ంట రచించిన వేంకటేశ్వర 

శతకము ఏరి తొలికబ్బను. తరువాతి * గారీశతకము” రచించిరి. 

ముస్పదవయేంట “విచితరామాయణము”. రచించుట శారంభించి 
మూ+ందేండ్లలో నాజుకాండములును బూర్తి చేసిరి ఇది (శ్రీరామాంకి 

తము. ఈ కవివరుని కీర్తిని శాశ్వత మొసరించునది యి యొక్క. 
కావ్య మే. 

గోవినాథఃపి వచనమున సీపిచి త్రిరామాయణము తొలుత రచిం 

ఏను. అదిచూచి గదగ్యపద్య కావ్యము గా వేంకటశొస్తి గా రిది (ాసీరిం 

బందు లాశుణికు లంగీకరింపనీ (ప యోగములు కొన్ని యున్నను కవి 
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తము నూ(శ్రము భారావాహీ. అనాండు పెడ్డపండితుగై న ఖొక్కొ ౦డ 

చేంక టరత్న శర్శ, బహశుజనపల్లీ సీతారామాచార్యులు న్మగంథి ము? 

మోంద మంచి యభిపఫాయ:ములిచ్చిగి, “.. .దండిగాన్యమః? RoW 

అభినవ దండి కాన్యముకం కొను జూలమేలనియెన్న 6దగియుస్నది*" అని 

వేంకటరక్న శర్శగారును, *.. ఆధునిక (గంథస్థ్రములని గెలియః గం! 

గద్యసడ్య యిలను విన్న వారు టిని పూర్వ(గ! భస్థ్రన జీతు నిను డస 

ముగ దలంతుగు” అని సీతా గావాచాగ్యులుగాగును. విచ్చి గామా 
యణమును గొండజాడీరి. ఇందలి క వీత మచ్చునకు "కెండుపద్య ములు; 

గుంపులుగూడి నీత మనకు న్మననీన్యను గాని చన్మొనణ్ 
సొంసవు శశ్రనీల మణిసోయగము న్వహియించి యున్న ఫీ 

చంపక గంధి మాముజిగి చందురు జేటకు సాటి గాగ? 

దంపతు లేవి నోంచిరొథో తథ్యమః గర్భిణియందురంద ణుక, 

లలి తేందీవర, శిర నాకృతీజ కల్లా రాదిపుఘ్సాు సం 
చలదింగిందిగ బృందగానలహరీ సంయు క నుంది (కదూ 

నిలసంభారకృ తార్భకోర్శ్మియుతే వానీయొఘముంగగ్లి ని 
రల మై యొప్పు సరోవరంబుగని రా ఇన్చాఫుత్రికాలక్ష (క్ * 

ఇాస్త్రెగారు తమ ౭౮ వ యేంట విచిత్రరామాయణమున ను తర 
కాండము సంపూర్తిపతిచి పాళీ ముదంసించుకోనిరి. తరువాత వారి 
కుమారులు ౧౯౩౭ లో సీగ్రంథము సమ్మగముగ వెలునరిందిరి, 

ఈ కావ్యముగాక 'మనకవీ “విరాగసుమతీసంవాది మను జీదాంతపర 
మగు హరికథను (వాససెను. పీరికి నాగబంధ్క, రథబంభాదులరచనయందు 
మంచీనేరుపు కలదు. గానికళలో. జక్కని(ప్రవేశము కలదు. ముం ర్త 
భాగమున 'జెద్దయనుభవను కలదు. ఈయన యొట్టక నియో యట్టి 

నై స్థాకుండు. వీశాదశ్లీవ్రతేము విడిదియెజుంగడు. ఇట్టి భక్రళవి నోటి 
నుండి వచ్చిన “విచిత్రరామాయణను” కెలుంగుబానకు: దొడవగుట 
కాశ్చర్య మేమి ! 



శేముల వేంకటరాయ కని 

1820-1847 

గోదావరీ మండలములోని 6దుగ్గుదుజు” (గాను నివాసి, వెలనుకుల 

సంభవ్చండం. అర జేల్లనో_తేయుండు. తండ్రి: భొవయ, జననము 1620 

(పంతము. నిర్యాణము 1547 _పాంతము. రచిత్యగంథమ.: ఈ త్తరా 

పరిణయము. 

ఈ కని వలమకులీనుండు, “ఉ _త్లరాపరిణయ ” వును మూ డాళ్యాన 

వ, ల (పొఢ (ప్రబంధము రచించెను. నివానము కాకినాడ తాలూకా 

లోని దుగ్గుదుణ్ణు. అచటికి రెండుమైళ్ల దూరమున “కుయ్యేరు ” 

అను పల్లెటూరు కలదు. అది సుప్రసిద్ధ పండితకవియగు వీండిపోలు 

లక్ష్మణకవి పుట్టినయూరు. లత, ట్రొకీవికిని 'వెంళటరాయకనికిని పరస్పర 

పరిచయణ:న్న ట్లు తత్రత్యులు చెప్పుదురు, (పకృతశవి యిరువదియేడేండ్లు 

మ్మాళ మే జీవించియున్న ట్లు పరంపరాయాత (ప్రసిద్ధి. 

శ్రీమిఆక్ ధర సద్దుణానళులచేం జెన్నొందు చున్న ట్ల యా 

(వ్రీమ గ్యేంకటనీలకై లపతి నానిం జూచి పోషీంపంగా 

ధిమ(దాజితదుగ్గుదు ర్హిపురి నొ(తేయీనమాలోకనో 

ద్రామళ్యంబుస నుంటి మిచ్చట సదాధర్మార్డనవ్యా వీచే, 

అని (వాసీకొనుటంబట్టి (శ్రీ వీశికాపుర ప్రభువగు (శ్రీ రావు వేంకట 

సీలా(ద్రిరాయినింగారి యాదరణము నకు బాత్రుం డయ్యెనని వ్య కము 

ఈకవ్ జౌ్యౌతిప మున మంచి(ప్రజ్ఞావంతుండంట, జాతీ కమునుబట్టి "తో నిరు 

వది యేదేండ్త శయసున మరణింతునని "తెలిసికొని "పెండ్లి గావించుకొనక 

(గంథరచనా దీశ్నీతుండై (శ్రీరామచం(ద సేవామగ్ను (దై కాలము గడ 

"పెను. ఈ స్యల్పవయస్సుననే యుభయభాపాభ్యాసముశేసి “ఉత్తరా పరి 

ణయ”? జాన్యమూలనున యశము సంపాదించిను ఈ (ప్రబంధము 

19880 లో కవి వంశీయులు (శ్రీలేమెల చిన చేంకటరాయినింగారు నెలున 
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రించిరి. శతావధాని ఇళ్ళ ిళ్ళ వేంకటా స్ర్రీణాగు ధానికి? har పల 

యించీరి, 

ఈ[పబంధ మరసీనవో సికవి చక్క నిధా గాశుర్ధి కల వండని స్పష్ట 

మగును. మమ నను చరి తాదులలోని సద్గములచాయ లీతని కవిత్య 
మున గలవు, వవో స్యణ్బ కోవ మ? బుష్మును మొతృమునూంన నీకోవి 

(వ్రయోగపరిజ్ఞాతయు, న్యాకరణజ్ఞానము. కలశాంయకుగాల.. దోంయ 
చున్నాండు, రెండ నయా (సముసి, 4 “ధమ, [1దటదవదాత సత 

నికురంబము. . .” అని (వయోాగించెను “ఇట “నికురుంబను' గాని 

“ నికురంబము ' గారు” అని వీకిక “నిళురంబ' మను అతంయుక్ల 

(ప్రయోగ కీ లక్షుణస నముకము, చొహుులకమునలన ఉగ్గగు కూర 

రాలా గో నికుగుంబము " అని కూడ నగును ఉళొర వశిష్ణ్రమైన 

(పయోగము (ప్రహతముగా నున్నది, కాని నికురంబము తీస్పుశాదు, 

ఈపదము నుప యోగించుటంబట్టి రంరాక వక వాక రణజ్ఞానను; చక్కా (గా 

నున్నదని యవగతను-. ఈకవి థారాకుద్ధి కలవ"ండగుట క్షీ సద్యము 
వ్రాలును, 

బంతులు బేరి పూంబోదల పజ్జలం జేరి సరోజపాళిక 

దొంతిగం బాణి జుమ్మునుచుం దూ'రెకుందూ రక మల్లి శాస భా 
నంతతి దూరి 'భొసీత రసాల ఏిళొల మరందభథార ల 

ఛ్యంతము (గోలంగోరి మధుపావళులొ ప్ప ననాంతరంబులన్, 

ఎని అశ్యా సను, 

(ప్రబంధ (పారంభ మున శ శ్రీల దానిక ంటగుచు, ౪ ఇత్యాదిగా 

నున్న సీలాసుందరీపరిణయములోని మొట్ట మొదటి పద్యము యథాతథ 
ముగం జేర్పంబడియున్న ది, * ఇంతవూ[తమున నియ్యలఘునందు గంథ 

శౌర్యము నారోపించుటకన్న, సీయనకు (శ్రీ) కూచినుంచి కవిసార్య 
. ఖమునియం ద సారమైన యభిమూనిముగలదనీ తెల్పుటకుంగా నది సాధక 



“జీజెల వేంళటరాయకని 41 

మయ్యెడి” నని పీఠికలో (వ్రాసిరి. శాని యీ మొదటిపన్యము (పక్రీ ప్త 

మనియో, లేఖకులెపరో (పార్ధనమునకు (వాసిళొని రనియో చెప్పీ తీరవల 

యును, దీనికి రెందు పబలకోరణము లున్నవి. (శ్రీ) రాజన్నహీజా. . 

అని (శ్లీశార గో రెండ వపద్యము (పారంభింపంబడినది. అది (శ్రీరామ 

(ప్రార్థనను, కోని “శ్రరామచంద సాంద్ర కరుణానమాగగ కవితా 

మూధుర్ ధురీణుండ"” “ని యాశ్వాసాంతవచనమునం జెవ్వాగొనుటచేం 

గావ్యాదిని (శ్రీ;రామ్యప్రార్థన మే వేసినాండనుట యుక్తము. “నీలాసుందరి 
లోని! ల్రీంకుం దాసనకంబగుచు సను పద్యము శివస్తో తపరము, ఈ 

పద్యము మ;:దటంజేర్చుట కవిమగమును జెటుచుట యగును. అదియు. 

గాగ మూ మూ--డన.ద్య వన 6, .శాంచనాచలో, దొరళ రాసనుండు జయ 

నత మాళొనగించు నెస్తుడున్ ” అని యిశ్వరుని (ప్రార్థించినాండు 

కూడన, దీనినిబట్టికూడ మొదట ముద్రించిన సద్యము తీసివేసిన గాని 

ససిపడదు. ఉత్త రా పరిణయము చగ్శాని ఇావ్యము, ఈ "కావ్యక రకు 

భగ సంతు డాయువిచ్చిస నిట్టికబ్బము లెన్ని సృష్టింపయడెడివో ? ఈ కవి 

చక్క నంభొషీంజెడి వాండనుట కచటివా రీవిషమయము చెప్పు చుందురు, 

“పిండి పోలు లతుంణక నిగ రును విరును బొవమటుంది పగియాచక మూడు 

కొనుచు డు నాగ ఒకపుడు వదో సభలో లత్యల్సణకవి కూర్చుండి. చుండ 

నుగకవిగాగు. 'వెల్ళిరటం. మరియాదకు లక్ష్మణకవి చోటుచూని “దొర 

లగు “వోటు బాలా” యినెనట. అప్పు డీయన “దోరలకు - చోటు 

బాలు” సని సమాభానవఃం (దర లకుము=ాఒ త్ర గిల్ల నము) కిని నంథా 

వణ చాతుర్యము! 
gummi" 
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1831-1892 

అరామ (ద్రావిడ (ావ్మాణుండు, హారిక సనోగ్రుండు, కల్లి! ౫౧౫ 

మాంబ, తండి: రంగశాయి. జన్మ స్థానము : పిజాపురరు శడనున్న 

భీ బోలు, జననము 1881- విళ్ళతి సంకరత్సతము, నిర్యాణము 1892. 

(గ్రంథములు ౧. శ్రీ ళృష్ణభూపతిలలాను శతకము (1868) ౨ శేష 

ధర్మములు (అతాశ్వానముల పద్య శాన్యము). (1867) 3, పదయ 

మంత్రి శతకము. రో, అర్మజబోధము (శంకరక్ళతికిం దెలులంపద్య ములు) 

(1875) ౫. మణిధ్వజచర్శితము (గ్రంథము లభించలేదు.) ఇ. సీంచ్మోగి 

శామాధిప శతకము (1876) ౭. భ్యబావరిణయము (1876) ర, న్రీళృష్ణ 

లీలా కల్యాణము (18759) గా దాటుభాళా చనుత్కొా.రపోరము, 

ఒకప్పుడు మాడభూపి. నేంకటాచార్యుల వారు వీథి శాపుర సంస్థా సము 

నకు (శ్రీ గంగాధర రామళాయేంద్రుని దర్శనార్థము వచ్చిరి, అప్పుకు 

అల్లమ రాజు స్ముబహ్మణ్యకవిగారు నిండుకొలువులోనుండి “ఇక” అను 

పదముతో నారంభించి కందములో, (ప్రభుక్తీర్తిని వర్శింఘండని యాభా 

ర్యులనారితో సనిరంట, 'వేంళటాచార్యులనారు గొప్ప యాళుకవి, 

వెంటనే యిట్లు చదినిరి, 

ర్, ఇంక నెన్వరికీర్తు లున్ 

(పకటగుణుండ్రై న రామరాయ జ్ఞా 

త్చుక్ళృతి జనపోవకుని కీ 
రికి సరిగారావుసుమ్ము పృథ్వీస్థలిలోక, 

సుబవ్మ్నాణ్యకవి “ మిపద్యములో (దప్పుకల ” దని యాదాగ్యుల 

వారి నాన్నే పీంచెను, * తప్పులే” దని యాయన గంభీరముగః జెన్పీనై చెను, 
అపుడు సుబ్రవ్మాణ్యకవి *“ఇగిగో' సని యా పద్యమును పకిం చెను, 

ఇంక విను నీయశమునకు: ద 

లంకి శశి కృళుండయ్యును మజలం జరుగ మేక 
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ల్ల (కియు గానినాథొ తోలినుల శి 

లశ లను (శ్రీరామరాయ లలిత శ్రేయా ! 

“ ఇశ ” సవిందుకశబ్దమగుటం దక్కిన చరణములు నబిందుక(పాస 

ముతో నడుపవలెనని తర అఇమున వేంళటాచార్యుల వారికి. దట్టియుండక 

పోవచ్చును. గంగాధరరామారావుగారు గడుసురాజు, క్ (ప్రబంధకవిత్వ 

మున మిోరధికు*” లని నుబ్రన్మాణ్యక విని స్తుతిం 'జెను, “ ఆళుకవీతలో 

మి రధికు ” లని యాచార్యక వి నభినందించెను. 

సు(బహ్మణ్యకవి చనుత్కృతి కప్పు డట్లనెంగాని నబిందుక నిర్పిందుక 

(పానసొంకగ్యముచేయనని పట్టుదల పట్టినకవికాండు, ఆయన భ్యదాపరిణ 

యములో (ద్వితీయాశ్వాసము 75 పద్యము చూ) నెన్నో దీని 

కుడానారణము లున్నవి, 

ఈ సుకవినరుని చాటుపద్యమణులు తెలుపన వ్యా ప్పముగ నున్నవి. 

ఈయన కాట్రావులపల్లి నూతులసై నొకపద్యము చెప్పెను, 

ఊఉనాసురు లబ్టిందరువ 

నావిక్య్చూతీమయి జోలహాల నువుడు నముహో 

"జీవునకు ఫీతిలి కా 

(టావులపలినూతులందు డాగోంజుండీ, 

మాడుగల్లునంస్థాన మునకు? బోయినపు డక్కడ నొక్కనియోాగికని 

శై దికక వులనుబట్టి పడందిట్టుచుండెనంట. అవ్వుడు నుబవ్మాణ్యకవి పట్టలేక 

యిీిపద్యము చెప్పెను, 

చందన ఇాఖిక న్న విరసంబుగ టూరు మేలటన్న థ్రీ 

ఏం దగినట్లు వై దికక విత్వసుభారన భార లెల్లం జే 

ల్యాందంగ భూతలంబున ని యోగికపిత్వముతోడ సొటిరొ 

దందురు 'బెట్టిదంబగునటందురు కొందటు వమదూఢమానవుల్ , 

నూరపరాజు మల్లపరాజు అనునాయన గంగాధర రామా రావుగారి 

మి[త్రుండు, న్నుఖస్మాణ్యకవి యోోయనను జూడంబోయెను, “(శీ రావు 
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“వేంళటమహీ పతి గంగాధర శామారావు ” అని పనునళా ౫ నున టురొోక 

కందము చెప్పుడని మల్ల పరాజుగా రడి! గి. అప్పును ఫీ “యులు చెప్పి". 

(శ్రీధర! సోరీ! వైకుం 

ఠా! ధర (శ్రీరావువేంళటమహీపతి గం 
గాధరరామారాయ 

తమ్టైధరునిం (బోవు మెపుడు కరుణాద్యన్షీన్ , 

ఈచాటువులు వేటూరి (పభాగరి పౌస్తిగారు సీం దీ నోబధకణిదిగి 

స్కుబహ్మూణ్యక ఏడి పండితవంక్షము. ఇకిని తిండీ రంగి ధవ? = జండు, 

నారాయణాచలనూవోళ్ళ్శ్యు కృతికర్త. కవిచకోర చంటోను, సత్య 

భామావిలాసాదులు రచించిన రొమక్భృినకవీ. కతు భిన్నో దడ” సోన 

రుడు. సుబబహ్మణ్యకవి నాగి భట్ల సంస కవితో నుభయభెం... ఎకి, 
పను, జాలనటికు స్వయంకృృషీ, జేసి సాహిగ్యేనిస్టాగుండా ఇ, ను 

చరి త్రము-ఆముక్య మాల్యద వీరి కభిమానిత గంధపు జ్యోతి భాగ 
ముకూడ నీయన చక్క లనెతిలొను,.. అదిలొంత అిలుత్ జీవనాధార 

మెనది. [క్రమముగా గవిత్వరచన మే (నభానవృత్సిగాం బట్టుకొని రాజ 

దర్శనము చేయుచు నుబహ్మాణ్యకవి తనలేవడి న్మఖకొనుచుండెను, 
1858 లో మాడుగల్లు సంస్థానాధిపతియగు శ్రీకృన్ల భూబతిపి నీకవి 
నీసపద్యములశతక ముకటి ఇెప్పను, అది “ శీషృవ్షభూసతి లలామశే త్రీ 

కము”, అస్పటికిం గవియీ డిరువడి రెండేండులు. మూడు”ల్దునంస్లాన 
పండితులు మనకవి నెన్నో తిప్పలు 'పెట్టిరంట. మంగలి పగడ సూర్య 
(ప్రకాశరాయకవి మున్నగువారు నాడు తత్సంస్థాన నిద్యతి),. వులు. 

అక్కడివారు “కుటయొనర్చె లేను తన గుబ్బలయుబ్బు సహీంస 
లేమిచేన్,”” ఆను సనుస్య నిచ్చి, నిలుచుండంాం బూరింపుమనిరి: 
అది యీికవిబే నిటు పూరింసంబడీయె, 

వటువహారరత్న ములు వన్నె నగల్ పులిమింద వచ్చు నా 
పు ట యటన్నరీతీ జిగి బొల్పగు చూచుకలీలం జూచుచున్ 
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దొ(ట్రిలనేల | శీలంగొని గోగుల కొకు. యు సా ంరుంచుం దాయ 

గుటయొనర్చె లేను శసఘబ్బలయుబ్బు సహంపలేమిచేన్, 

ఇట్టి పరీక్షల కాగిన నుబహ్మాణ్యకి టను మాడుగల్లు అేండు మెచ్చి 

యాస్థానక విగా సర్ధి ౧జెను కాసే జస్థస్థాన మన కొయూూరు దూర 

నుగుటజే సంగీకరింపక కవిగారు వార్షి కటవహూగారము వచ్చునటుల 

(ప్రార్థించిన, 1858 మొదలు 1809 నజుకు న "సంస్థాన వార్డి కవితను 

సు బహ్మణ్య! వి ఫాందుచుండెు. 

1869 లో వీథ్రికాస్సర సంస్థానము మాసవేశన మేర్పడినది, గంగా 

ధరరామరాయేర్యద్రుం డీగవిప్రతిభం దెలిసికొని స్మానించెను. “ భద్రా 
సరిణయను ” అను (పొఢాంధ (వబంధ నూ మహోారాజున కంకీతేము 

గావించెను. వత తృ్బృతి,పదానవిమయ మో పద్యము తెలుపును. 

శాలివాసానకేక సంవత్సరము నిందు 

గగ నకరీందుసంఖ్యల సెసంగ 

జరుగు[ప్రమాధి వశ్చర మార్గ శిరళుజ్ఞ 

నహ్మమోా శుక్ర నోసరవు: నందు 

(శీ మహా ర'జభూవిత చగతుండు నూ 

ర్వ్యారాయభూ రాయకాళ్ళి 4దపోండు 

రావు గంగాధర రావురాయత్ష మా 

ఫ వుండు స్నుబపహ్మాూణ్య క పిపనుసగు( 

బీఠపుర దుర్గసొధలపుంబెద్షటొలువు 
నందు ఛో (దాపరిణయకావ్యంభు ఇండి 

యధిక శరమూా న్యభూమి విమ 'బ్రజులును సు 

వర్జ్య వలయంబులును సేలువలు నొనం గె, 

ఈ భదాపరిణయము నొలుగా జా వనములు కలది. “కొణాదము "పెద్దన 

సోమయాజి ఛడాపరణయమిను మాటు పవీరుగల ముశుందవిలాన (ప్రబం 

ధము రచీంచెనని ఏీళేశలింగ పంపంతుంుగా రు ఎవానిరి అ ముకుంద 



46 ఆగధ రచయికలు 

విలాసములోని కవితారీతు లీ నుబన్నాణ్య॥ వి కొన్ని నంగహించను, 

అందలిపద్యనులు సద్యములుగాంగొన్ని యిందున్న ఫి, కథ లోలహాడం 

'బెద్ద నూర్చులేదు. భానములు చాలనజకు దానిని బోలినవే, చులిష 
యము (శ్రీ నడకుదుటి ఏీరరాజుగారును బెల్ల డించిరి. ఆకవి కవితపై ల 

యభిమానమున నీనుుబ్రవ్మాణ్యకవి యిటులు ఖజీసినాండని సమగ్ధించు 

కొనవలయును. పురాణపండ మల్ల య్యశా (క్రీ గారి వ్యాఖ్యలో 1912 లో 
న్మీగంథము 'నేంటి వీఠికాఫుర (ప్రభువు లొవివరించిగి ను(బహ్మణ్య కని 
సాధారణకవికాండనుట కతనిలహార్చినశథలు చాల౧గలవు, "పద్ద'పిద్ద నం 

స్థానముల బోయి యత(డుచూపిన విచ్మి కాకుకనికాగ. లందులకు 

దార్కాణ, ఆయన “బాటు ఛారాచము తక్కౌెరసార' నునునిొః (౫ థమ; 

సంథానించెను. అందుసంస్కృతమనునం జూటువ్రులుగ నుండి పండితుల వే 

బరంసరాయాతము'లై యున్న గంభీ రార్థకములగు న్లోగ ములకు సులభ 

మైనయర్థము (వ్రాయబడియున్నది, (పాచీనాధునాతనపద్యము లెన్నో 
యందున్న ని, 

కమలాకర కనులాకర 

కమలాకర కనుల కమల కములాశరమై 

కమలాకర కమలాకర 

కమలాకర మైనకొలను గని శా నుదతుల్, 
ఈపద్య మిచ్చి మాడుగుల సంస్థానములో జవరో. పండితులు 

నుబ్రన్మాణ్యశా స్రీ గారి నర్ధ్థమ: చెప్పుమనిరంట, నాంటి వారిలో నిట్ట 
పొహాోణములను (బడ్దలుగొట్టు దిట్టలు బూలముంది యుండువారు, చున 

శాస్త్రిగారు వెంటనే చానికర్థము వివరించి చెప్పిరి, తరువాత సేకరిం 

చిన కొన్ని వాటువులకు వ్యాఖ్య (వాసి “*దాటుధారా చమత్కార 
సారము” వెలువరించిరి. 

జయంతి రామయ్య పంతులుగారికి బీరికిని మతి, రానుయ్య పంతులు 
క 

గారి ప్రోత్సోహమువలన నీకృతి రచితమైనది. ఆ విషయమును నిస్సష్టము 
చేయు శ్లోక మిో[్రిందిది విధిగా నుదావారింపందగినది, 
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శ్లో. వతాదృగ్భిర్లుణ మణిణై ర్ఫ్భూవీ.లేనై వలేనా 
నుజ్ఞాంపాప్య (శితహితకరీం (వేమవన్మానవూ'ర్వాం 

అల్ల ంరాజానయమణి రనౌ రంగ ఇశాయ్యాార్యవుత్ర 

స్సు (బహ్మణ్యన్సుక ని రకరో చ్య్చాటుధా రార్థ సారమి” 

రామయ్యపంతులుగారి నుద్దేశించి సుబన్నాణ్యకని “ అంతర్లావ ” 

యిటులు చెప్పెను. (పశ్నో త్తరములు లోసలనే నిగూఢముగా నుండు 
సమన్యకు “అంతర్లాపి యని వేరు, 

ఇప్పినాండ "రెండు చితోత్తరము లిందు 

నల జయంతి రామయార్యవరుని 

సువచనమున నే దడవిలో. జరించు నె 

ద్దీశ్వరునికి (బియుము చెక్కు. డనల. 

సు(బహ్మణ్యక వి యాధునికుండగుట (గ్రంథవీమర్శములనుగూడ (నాొసెను. 

శ్రీమన్యాడభూపి. వేంకటాణార్యకవి రచించిన “భర తాభ్యుదయము” న 
దోవము లున్న నని స్మపమాణముగ( బూాపీ రాజయోగి ప(తిఠలో 

వెలువరించిను. కాని యిక్కవి "రీఫద్వయ మైత్రి, అఖండయతి, కొన్ని 

(పొచీనలాక్షణికానఖిమత సంధులు విడిచి పట్ట లేకపోయెను. అదియటుండా 

సుబహ్మణ్యకవి (పతిభావ్యుత్పత్తులు సమానముగా గల కవివరుండు, 

వారిపద్య ధార కం జీవర నొక యుచాహర మిచ్చి విడిజాదను, 

పగ డవుమోవితో జిలులపంబయ్యదతో విడియుంపుసాంపుతో 

నిగనిగ నుబ్బుసిజ్బెముల నిగ్గులతోం దగుగుబ్బదోయితో 
సొగసగువేణితో జెళ్గుకు చూపులతో లలిలేంత నవ్వుతో 
జిగినగగుల్కువచ్చి యొక చేడియచూణె (ద్రిలోక నెగూవానున్, 

భ(చాపరిణయమనము ఈ గరా 
“పట్లు 



మండపాక పార్వతీశ్వర కా స్త్రి 

1888 - 1897 
'ఇలనా(టీ జెదిక (యాన్మాణుండు. అతపన్త్నంబనూ్య రుడు. పొఠాళర 

గో(ళుండు. కల్లి బోగమ్మ. కండి కామకవి. జన స్థనము విళాఖపట్టున 
మండలములోని పొల తేరు (బొబ్బిలి సమీపము) జననము UE. 
1888 సం! జాన్ $0 లేదీ, నిర్యాణము 1897 సంక జూన్ 80 లేదీ, 
విరచిత (గ్రంథములు ఏక పాన శళతశనులు: ౧, CU శతకము 
౨ చిత్తిళతి 3. పేంళటకేలనాయడ్విళతి ఈ, పిళ్ళ నాయక శరకము 
౫. విళ్వనాథస్వామి రకము ఇ. కాళీ విశ్వనాథ ళఠకను 8. సార్థక 
లింగ శరకము ౮, పరమశిద శతేకము గొ, నూర్య నారాయణ శరకను 
౧౦. బాల శశాంక మొళి శతకము ౧౧, చం(ద్రఖండ కలాప శతకము 
౧.౨. కలిఫురున శతశను ౧), ఈశ్వర శతకము, 

శతకములు, (టక) 
౧ నీశొరాను ద్వ్య్యర్థిళరకము ౨. (శీ జగార్జన కఠకము క. కాళి కా 

విశ్వనాథ 'నీనసపద్య శతకము ౪, పరమాత్మ శఠశము ౫. పొర్వతీశ్వర 
శతకము ౬... జాశీవికనాట (పభూళతళము 1, నరార్యు నా రాధసణ కథ 
కము ర. వేంళటరనుణ శతకము కొ వరాహ నరనీంచాళతకము ౧౦. 
జగ్యదతక కఠళము ౧౧, రమానాయక శక్షకము ౧౨, అంజుకేంయ 

 కరకను ౧౦, రామ రకొళకకను ౧౯, గో పొలకృష్ణళతకను ౧ 
"బాలకృష్ణ కఠశను ౧౬, రఘుపతిళతళము ౧౭, జగ న్నా యస శతకనూ 
౧౮ రాకులింగేళ్వర శతకము ౧౯, నర్వ కానుదాశతేకయు 8౦. గణ 
పతిళతకము లిం. హారిళతేక ను ౨.౨,హారిపహా లేళ్వురళతకము. నూలి 
కృతులు, దండకములు నుటికొన్ని కలవు, 

ళ్ ,. PR శావ్యములు, 

న్ా (శీ కాధాళ్ళష్ణ నంవాదము 8. బొబ్బిలి కుహారాజ నంళాబళి 
37 ఉమానంహోళ ర, శాందీనునా త్త్వము ౫. ఆమరుళము ఇ. ఆయర 

గడ్య శాళ్యతులు,. ఈ 
ఈ యాశాఛభర్యిక ౨ రుచి త్రకథ 3, అభుచికళథ ౪ (శీ బొబ్బిలి 
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నంన్మషృత కృతులు, 

౧. గుణళ్లోశాది చికరచన ౨. శవితా వినోద కోళము 9, నీతా 
శరృన్దుశి ఈ. శాశీశ్వరాస్త్రకను ౫, మంగళొష్టో చతుష్టయము 
౬, (శీ జేంకటగరి ప్రభు ద్వ వరి శ్లోక కదంబము ఇత్యాదికనుం 

పార్వతీశ్వర శా న్ర్రీ గా రభిన వాంధకవితా పితానునుడని పేరు 

జెందిన పండితేంండు. ఈయనకు (బ్రబంధక విత్వమందును శతక కవిత్వ 

ముందును జెద్దనునుకారము. శతకకవులలో నీయన కున్నది యుత్తను 

స్థానము పీరు (వాసినశతకనులు శతసంఖ్యగలని, సత్యవోలు భగవథ్కటవి 

మున్నగు వారు శతకశతము రచించినట్లు తెలియుచున్నది. తెలుగు 
వాజ్ళియనున శతకములకు గొప్ప విలునయున్నది. అది యిప్ఫుడీప్సు 

డీయిరునదన శతొబ్దినుండి యింఛుక సన్నగిల్లుచున్నది. నేంయను 
'శాళవా స్తీశ్యరి (ప్రభృతి కతకములను .గొరవను-తో. జూచు చున్న వారు 
ఇవాలమందియువ్నారు, పొర్వలీశ్వరక వి ౧౯ వళతొబ్దిలోం (బ్రసిద్దుడగు 

శతకకనీ. శేనలము శతక కనిముకాదు, అఆశుకని- ప్రబంధకవి కూడను 
పీరినిగూర్చి చెప్పవలసిన విశేషములు భూల గలవు, 

ఈయన వీతోమవుు-దు జీరయసూరి. ఇందుముతీపరిణయము, నిర్దుష్ట 

నిరోస్ట్యు డా శరథీశతక మా, లశ్షీ న్ఫసింహనుకా ర్రిన్తుతి కృతులు రచించిన 

వారు ఏతే, పార్వతీశ్వర ఇా్త్రీగారితండ్రి శాముకని (బ్రహోగ్నే త్రరఖండము, 

శా.ర్తికమాస గ్రతమాహాత్స్శ రము, బలరామశ్షే శ్రీమహా త్ర (ము, జానకీ 
రాముశతకము, సూర్యనారాయణ రామ్యపభుళతకములు రచించిన విద్య 

త్కవి. పార్యరీశ్వరకోవి యన్న గారు రానుస్యానింకాొ స్రీ చేడాంతళ్ళతి 
కదంబను, గలగాలహర్కి గంగా స్త నను (సీకి పార్వతీశ్వర శా స్త్రీ గారు 

తం(డిగారి సన్నిధిని ముదటం జడువుకొనిరిఈకువాత తా తా నూర్యనారా 

యణ శాస్త్రిగారి కడం బఠించిరి, శ్ర క్రైపటేంద్రస్వామివారి 'యనుగవా 

నూన నుషనిన్ల్న తాళ చు చేసిరి, స్వయంకృపి.నో. బలమైన, పాండిత్యము 

సంస్కృ తాంధములలో: సంచాదించిరి, కవిశ్వము సహజముగ నున్న జే, 

/ 



b0 అంధ రచయితలు 

ఈ సహజకవితాధార కాయ సాధారణ పాండిత్యము తో డ్రై నడి, పం్యెండన 
యేంటణే బాటముగ? గవిత (వి*'య నారంభించి “కవితా లకొంకురము ” 

పంతమువ పట్టి గంటలో జెప్పిను, చిన్ననాటనే వేంళటగిరి మున్నగు 

సంస్థానముల కీ కవి తెస్రదర్శనమున నసత్కరింపంటఒ డెను, బొబ్బిలి 

సంస్థానమున విద్వత్కవిగాం గుది రెను, ఆయాసంస్థానరంగములలో సీయన 

కనరటటిచిన కనిశౌచతుంరత వేనోళ్ళ మెచ్చుకోలుబదసినది. పోర్వతీశ్యర 
కవి త త్తజ్ఞీవిత విశేనములు * అక్స్మవర్య ' యను నీసపద్యములలో (బాసి 
నిను. ఇది యొకటి చదువుండు ; 

ముణీయు నజ్జాతలో వజి'పు వట్టగంజూాచి 

గుజుతు తేస్సళ వాొసకురియుసట్లు 

మంచిపడ్యములు గావించి కండని రంగ 

రాయనిభుం జొదరమున( బల్కు. 

“నీమాయ ఫారంబు నేనుంచి యన్భుత బీ 
ల. జబాతరభుటిత సద్ధంబు లై దు 

సంచరత్నము లన: బచరించి నవరత్న 
సద్యయు క్రృముగః ద(తృభున కొనల 

“గాక కారీయనయమున గాలిబాన 

౧... కురియం 8 నది మాన్వేగోరి నూని స 

“pet లివృషై కష్టవారాష్ట్రకమున 
వాయ శే్య్యరమే! మహానుభావ ! 

కవటు కరి బొబ్బిలి |పభుళ్చ పేంళటశ్వేళాచలసతి రంగా 
దగ: ఈశనీ రు సీద్ద వాశ్కనుటకు నంజేహింపం బని 

| కన్య ల వ నలుడు 1876 లో (బ'వేశించి 1897 వణకు సంస్థాన 
శ వ ఖో శన. ఆభ brand చక్రి జాత మున. భనదక, అంతకుమున్ను ' 
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యాగము పట్టలేదు. ఆయన బొబ్బిలిసంస్థానకవి కావలసియుండెను, 
థి 

అనంద గజపతిదర్శన ము జని పార్యలీశ్వరకవి యనూల్య పద్యములు 

శదిపిను అం దిది యొకటే, 

అృప్పదుండగు మేఘుండు బలి 

కు[పదుండగు ఖేచరుండగు ననుపదుండ 

వీ(పపదుండగు నర్కుండు నం 

ద(్రదునకు సాటియనంగ( దగునే పరిక”. 

వీజయనగరములోని యాస్థానపండితుండు ముడుంబ నరసింవాచార్యకవి 

“ అన్నువతాళంాల కనాహా! యని తల్లడనుంది నెంతయున్ ” అను 

సనున్యనిచ్చి “విన్నెలం గాయం గాయజుడు 'వేనుణుమై విరిగోల లేయ లే” 

యని పూ ర్వార్ధము వెనుక చేను పూరించితినని తక్కిన చరణములు 

శాస్తులుగారు ఇెస్పవలయుననిరంట, అప్పుడది యాళువులో నన్ముపాసము 

నచ్చునట్లు వీ రిట్లు పూరించిరి. 

(భొన్నన గోయం గోయనుచుం గోయిల కన్నెజం జేయ జేయటుల్ 

కిన్నెరగొయం బాయసను కీల్కొని పొంగిన చాయ బాయల, 

1865 లో వావిలినలన జమించారగు ఇనుగంటి నీతొ రొమస్వామిగారి 

దర్శనమున కీ కవి వెళ్ళినపుడు పసుచరిత్రలోని పద్యనునిచ్చి సంస్క్భృతీక 

రింపునునిరి, తెలుగును సంస్కృతములోనికి నింతమూధురీధుర్యముగా 

మార్చిన-నూర్చలల కవులు తక్కు.న, 

ఆత న్యంగి యసంగరూంకరణవ జ్ఞ్యానము కృ దూకో(య్రు ని 

శ్ఞాతం బోర్వక తమ్ములంచుః దటినీ గ్ర ఫ్థక నంజాత కం 

జాత వాతను మాటుజెండ నది మందా సోలో 'మున్ముందుగా 

క్ఞారిశ్చే తనలేన కి మనెడి వాచారూథీ సత్యమ్ముగాళ. 

సా౭.సనవ్యూస్పృరర్యుం క్రి యా(శ్రయ గుణోన్నుక్తా[మ బాణ శ్రతిం 

తస్వీ సౌరసజాతి రి త్యవధృ శా పజ్బాటనీ మా ళా 

శ్లో 



_ శు 

క్రీ ఆంధ్ర రోబేయితేలు 

సాసింధూదరసంభ వావీ పురత నృజ్చాధనే చోద్య'కా 

జాలి "శ్చీదనలేన కిన్వితి వచ స్పత్యం యణాస్యా తథా. 

కవి యీవివయ * మాత్మచర్య ' లో నిటు వివరించుళోనెరు, 

సుతనిరామయళ క్రై సూర్యనారాయణ 
స్వామిని గని హర్ష వల్లినుండి 

వావిలివలసకు వచ్చి యిన్లంటి సీ 

ఈొరానువిభుః గాంచి ఈక్చతిజ్ఞ 

నణంచి యా “తన్యంగి? యనెడు వనుచరిత్ర 

లోని పద్య నునకు శ్రోశరచన 

(ప్రతిన నిన్నూ ట యే/బదియారుపద్యముల్ 
గలుగుషోడశవీధ కందరచన 

తత్క-_వృలకన్న నెక్కుడుధార ౫- 
ఏింతయ గుట్ట యాకళ్ళుక 
నొకుం గంచి బెలగించినాండ పొర | 

'.“వారివారేశ్వరేవ ! మజోనుఖాన | 
ఆ వావిలివలస (ప్రభివులే యిన్నూ టమేంబదియాటువిధ 
దగిన... కందము (వ్రాయుండని పార్వ తీశ్వరా క్రీ గారి నడుగ నాయన 
య్లాళుశ్చగ నిట్లు ఇిన్నీరి, 

“ఎ My ! జన! సనన... 

భొనా | 'భావంగ ( నూ | | పండిత | ఖానా 
.. (న్రీనామ.. జీవ | Boss 



మందో పాక పార్వతీశ్యరశా స్రీ తీ. 

ఆశుధారాపరీకులో నీకవి మొదటితరగలతిని నెగ్గినాండు. చతుర్విధ ర విత్వ 

ములందు నీకవి కడుదిట్ల. ఒళశివరా(త్రి యుపవసించి లింగోద్భవకాలమున 

మొదలిడి తెల్ల వాజుసరికి. చొర్వతీశ్యర శతకము గచించిన యాళుకవి . 

సరుం డీయన, రెం డేశ(పాసకతకములు మూన్నాళ్ళలో రచించి చూపిన 

ఫీ భుకవి తాచతురుండు. యనుశముగం బద్యములల్లుట్క డ్విత్రిచత్యప్పాసన 

ములతో: గవిత్యవాయుట యికవికి వేడుక, 
టీరి రాధాశ ఇన్టసంవాదము కృష్ణా భ్యాదయుము అమరుశను? తెలుగు 

నొంటం (బ్రాదారమున నున్నవి. వెనుకటినారిలో, తాళ్ళపాక తిరువేంగ 

భన్స అమరుకాం(ధ్రీక ర్తలయం ద్యగణ్యుండు, అధునాతనులలో నమరు 

కము నొంధ్రీకరించినవా రయిజాజుగురు కలరు, వానిలోనెల్ల పీరి 

కిలిగింపు చాల గొప్పగా నున్నది రాధాకృష్ణ సం నాదదులోని 

యో (క్రిందిపద్యను వీరి 'శాతశంద్రుల విళిష్టత కొక గుజుతు, 

సీ ఇశ్రీమాజ నభయభాషూ ముఖ్య సత్కృతుల్ 
శజ్జ్ఞాలెన్న (౫ నుదంకితములు జేసి 

యశనముగాంచిన చరయ మనీమీమణికిం బొ 
(త్రత్వంబుం గా రిక వతమహా త్త § 

శివమహా త్త్వాద్యనేకవిధ (ప్రబంధంబు 

లొనరించి సత్కవి వినుతి గనిన 

పాళాశరనగో[త పావనుండగు మండ 

పాక శా మేశ్వర పండితునకు 

నుహిత పుత్రత్వమును గాంచి బనాునిచీక 

చిత్రిశతి ముఖ్య సత్క్మృతుంల్ ఇన్ఫీ సెంస్వు 

నడసిలిని గద కులకీ ర్తి వర్ధిలంగ - 
సరసగుణసొం[ద్ర ! సార్వతీశ్వరక వీం,ద 

పార్వతీశ్వర శా హ్రీ గారి -మునునులు పార్వతీశ్వర శాస్త్రీ గారును భాస 

పానకులై తాతగారివి మజుంగునం ఖడీన క విళారవాస్యములు భొన్ని 
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ఛారతి కందిచ్చిరి అముద్రిత గంథ చింతామణి పార్వతీశ్వర శాక లా 

(ప్రతిభకు నికనము. తీత్పత్రికాధిసతులు పూంద్హ రామకృష్ణయ్య గారు 

ఏరి చరిత మూనూల్యాగ్రముగ (వ్రాసిరి, అది పార్యశీశ్వర శా శ్రీః 

“అక్మచర్య ? యనందగు _ “ వారిహాకేశ్వర శతకము నకు బీశికగో 

వలసియున్న ది, పార్వతీశ్వర భా స్రీ గారి కిని, మవానుబశో పొధ్యాయ 

కొక్కొండ వేంకటరత్నము వంతులుగారికి నీపృత్రిశాద్యారమున' టెక్కు 

నోళ్ళు భాసావివయక వినాద చూ పొడిల్లినది, 

పార్వతీశ్వర శాస్త్రీ” రు నుబోభక్తులు. కడ కాలమున “మృత్యుం 

జయునకు నమస్క-రింతుం దరింతంశా”” అను నుకటను:తోం బద్య 

ములు చెప్పుచు ముప్పదిమైదు సద్యములు పూర్తిచేసి జీవము నిడిదిరి, 

వీరు జీవించిన యనుబదిరెందేండ్లలో శతాధిక ములగు కృతులు విగచిం చిరి, 

తుదకు మిగీలిన కృతులు కూడ చెనుబదిగెంజే, ౧౯ న శకాగ్టిలో న్ని 

యాళుకవి లేడనటకు సంజేవాము లేదు. పౌర్వతీశ్వర శా క్ర్రీ గారి శతక 

కవిత యిటులుండుననుట కొళవద్యము మూూదలించి యిక విరమించెదను, 

అతుల్ నిన్లనునట్లు హస్తములు నిన్నర్చించున ట్లాళ్ళు ని 

_న్నథతీణంబుగ నమ్మూనట్లు జెవి ని న్నాలించున ట్లాన్యముళ౯ 
_. చీకు న్నిన్లొనియాడునట్లు కరుణ స్వీశ్సీంచి రశ్నీంపుమి+ 

' , సాశబోనంగళ సంభుసంభుటన తృేష్టా ! "బాలకృష్ణా | హారీ ! 

™ తపు 



మాడ భూప. వేంకటా చార్యక వి 

1835-1895 

శై స్టర్యాన్మాలుండు, ఇశాశికగకుండు, అపస్తంబనూ(క్రుండు. తల్లి; 

ఆలిజేలన్ను. తండి! నర సింహో చొర్యులు, జన్మ దేశదు-! నూజివీడు. జననము 

1885. నిధనము 109ర5- నున్మథ నామునంవత్సేర ఫాల్లునబహుళ రృతీయ, - 

(గ్రంథములు: ౧, భరతాభ్యుదయను (శ్రబంధను) ౨.-ఛామననాటకము, 

3, పునుబొజవిలానము, ఈ, హాంససం'జేశము, ౫. మదనమోహన చరిత్ర 

(వచనము) ఇ... బృహాై ద్యర త్నాశరము. 8+ రామూవధూటీ నత్మ(క్ర 

మూల,(చాటుపద్యనుణీ నుంజరి.డ్వి తీయభాగ ను చూడుడు) రా,అనంద 

గజపతిమై నాసీన ౫౬౫ నీనములు, 

శతాఎభానము.లను (ప్రాదారములోనికిం చెచ్చినవారిలో "వేంకటా 

చార్యులుగారు క నిఫ్టీ శాధిగ్గెతులు,  భట్టుమూజర్త్యాదులు కత లేఖనీవద్య 

నంథానధురంధరుల నుని వెస్పికోనినారు, 'వేంకటా చార్యుల వారు అసాొ 

వారణుట్లై న మేధావి, ఈయన గంటకు వందలకోలంది పద్యములు చెప్ప 

గలనేర్సరు లనుట యటుంచి, యేశకసంధా్య[గవాణనున నూరులకొలంది 

సద్యములు అప్పగించు. బుద్ధినత్తరులు, ఏరి మేధావిశీవమునక్ష? 

జెక్కు_కథలు తెలుంగు జేశమునం (వౌశియున్న వి, వేటూరి (ప్రభాకర. 

ఇాన్ర్రీగారు “చాటుపద్య నుణినుంజరి” లో వెలువరించిన కథ. యొకటి 

(పకటింజెదను, a 

“పనబ్బాకం అఃం'కొచార్యులుగారిదగ్గణ కొక ప్పుడు ఆనలిస్హుండగు" 

ఆరన దేశపు వీచ్యాంసుండు వచ్చి స్వరచితము తన శ్లోకములను జడ 

నుచు వివరించుచుం. (బశంసించుకోనుచు.. నుండ ౮౧ చేంకటాచార్యుల 

వారు వినుడుండిరి. పది శ్లోకము లయినని, ఆఅతాక్క్చృష్ట $ (ప్రశంసా 

పరాయణుండుగా నున్న యా సంజితునితే * అయ్యా ఎక A] ములను. 

విన్న నాడు నూ నొయనగారు నాకు జెన్చీరి, (ప్రాచీన 8 విక్ళతేనుశై ను. 
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యో శ్లోకము -లనం కొచార్యటంగొ ల రని యాల్మీయములు గా 

జదువ నారంభించితిరా ! *” యాని వలికిరంట, కువీకు: డ్రై బెడబెడ న 

నవ్వి యా యజన బేశపండితోళందు కేంశటా'జార్వులుగారి నెక “పడీ 

నీకు వచ్చునేని చదువుకు", రభించినవాండను జేజే యిక్కడ నుండ. 

నాతోశే యిట్లు పలిశెద వేదుయ్యా ! ఎవ్వరఏీవు ?” అని తుటారించెనంట 

ఇదిగో చడవ్రచున్నా నని రక సంభా్యాగహణనిున నప్బగించిరి. వెల్ల 

బోయి యా పంజీతంండు వేందుకొనికంట. మి నూహోత్మ్యము Reo. 

నైతిని 'మన్నింపుండ గ? | 

ఇట్టిశథలు. గాథలు వీరినిజూర్చి (క్రన్వితీండళులు, కని విని యె. 

గని భౌవలోనివి కొన్ని పద్యములు ఏరికడ నొక్క సారి చదివినంజాలును. 

అని ' అద్భుతేముగా నల్లించిన వద్యానుల వలె నవ్పగించు నారంట, 

ఆయన ఛారణాశ క్షి శణ్ణిది, ఒక గదిలో నూఆంచెంబులు 'హ్పె పుల్లతో: 
ముందు వరుసగా దాయింసయ్యూూ  గదివెలుసలనుండి నికి మరల నదడును: 

చేథంటునై. జబ్బ కొన్టినను ఇది యాసంఖ్యశల చెంబు అని అవునో. 

రట, " శబ్ద గజాణమునంగూడ నాయన కిట్టి బుస్టి సౌమ్య ముంజెడిడి,. 

కర్రలు, తీరునతిజేంక టకవ్రులు పీరిని నిని యవథాననూః ' 

= లోరరథిందిరి: కువ చేంకటకోవ్రులు అవధానలశనో "జీకే కు జేళమెల్ల 

ge వేయటా ఛార్యులు లుగారు శ శానధానియే కాదు, సంద్య 

నముల శకట పయనభాన రులు గానించి యాకళుకని 
14111 
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నోాడభాపీ 'వేంకటాడార్యకన ర్? 

గంగాధర శామారావుగారిని దర్శించి 1879 లో నవధానము చేసెను 

ఆయనథానమునకు మనో రాజు నుహాశ్చర్యభరితుండై. నునకవివరుని 

గొప్పగ సర్మానించిను, ఈరీతి సీయన పొందిన ఛాజగొరనములకు 

చేరలేదు, 

చింతకాయ కలేశాయ బీరకాయ తనూరికే 
ఉచ్చింత కాయ వాక్కాయ సాధకాయ తవూంజలిమ్, 

ఈ మొదలైన కొంటిరకళు శ్లోకములు 'వేంఠటా బార్య రచితములుగా 

జాలనముంది చదున విందును 

ఆచార్యులుగా రొడ్డుషొడుగులుగల నూనిసీ, స్ఫురద్రూపీ, ఆయన 

రనీకతకు నిదర్శననులుగాం గొన్నిరచన లున్నవి, “రామావధూటి 

శారావళిో వానిలో నొకటి, ఆ పద్యములు రసఘుటికలు, రం డుదొ 

వారింకంను, 

సీ. (శ్రీరాథికావచాన్లేనజ సంతోవ 
వినకు(డౌ శ్రీళ్ళష్ణవిభున రల 

సళలవిద్యాన్యా క్రీ సొధనభూతయా 

భారడాంబకు ననుస్కా-రనములిగీ 

మొహీశానంద (వ్రనావావూరక మైన 

శృంగారరన మళ్ళ నిరన్రుకొలికి 

వద్య కనగ్రదు లి భొవనిదుల 
ముదము లలరంగం నూరు రానూనధూటి, 
§ . 



కళయిలేలు 
At 

శ | ఖ్ yj 

ఒకనా(టి కలలోన నకీయ | నీశాలిపొ 

జేబులో జంటింబు చిక్కిన 

ఒకనాంటికలలోన సకియ ! కొగిటంకేర్చు 

తటి గంకు గడ్జానందాం కిన 

ఒకనాంటికలలోన నకియ! మెల్లన నొదు. 

హాలో pre కూసినట్లు 

ఒకనాటి కలలోన సకియ! సీ జేలిపో 

నీలోన జందెంబు చిక్కినట్లు 

ల. లన్నివిధగుల నచ్చట నున్ననాంటి 

నన్నె లన్ని యం గలలోన వచ్చి యిచట 

'గాసి గూర్పుచున్నవి నిన్న (బాసి యెట్లు 

మరులు నీల్చలగోక్తు శానూవధూటీ 1 న 

జేంటాచార్యులుగారు నూజఫీటి శ్రీరాజూ శోభనాద్రి అప్పారావుగారి ; 

భంసానదబన విద్యత్కవి. ఈయన కభినవపండితరాయ లని బిరుడము " 

కలదు. వీరి తండ్రీ నరళీం దేశం “శావ్యక ర్త లు, వల్లపవీపల్ల 

వొల్లాసను, చుక్ళీణీ! ల్యాణమా . ఉఓట్రావనిలదొనిపారణము ఈ కంథ 

ములు ల, నారురచించినీజే. ప్రాకి గారి కవ్చలచర తలో. 

,| i ఇట్, కొడుకుల చరితలు ెండునురోలవ్ర, మున. వేశా 
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మదూడభూపీ. చేంకటాచార్యక బీ 9 

సరనుండు దూరమేంగునని చాల నామది చింతనొందు చె 

ల్లరకు వినోదిమై నను గళానిధి న్రైర'మొన ర్చై 'వెండీయున్ 

బరభ్యత కాక లీరవముం "బోసి తనర్చును నివ్కు-టీ విస 

త్వర మలయానిలంబులనం (బాణము లేహరియించు నెంతయన్. 

ఆచార్యులుగా రనపత్యులు, “'ధరళాభ్యుదయమిు' వారిప్తుత్రుండుం 

అవధాన (పతిభాయాతనుగు కీర్తి నారివ్యుత్రిక. గుంటూరిలో నిప్పుడు 

న్యాయనాదులుగా నన్న చేడదాంత నరసింహాచార్యులుగా రు స్ 

ద గకుమారులుం 
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ముడుంబ నృభీంహాచార్యకవీ 

1841-1927 
శీకైన్షవ్ణల, కండ్రి వీరరాక్రునాణార్యుయ.. జన్మస్టానకు 1 

bs క దగ్గణ వంశభాలా తీరస్థనుగు అచ్యుత పురి = జననము | 

.. _ ప్రోంగనంజక్సర భొాద్రకదబహుళనకమి 1841 సంకరం "స స్టెంబరు 19. 

"౫ నిర్యాణము! (ప్రకవనంబక్సర భ్యక్రవదబసుళ ఇ్యాడశి. 1927 

న. జస్టంబడు 22 లేదీ, గ్రంథమాల? గ రంగోళ కరకు, ౨, చ్లా 

శృంగారము, క ముస్థాళ్ళంగారతు, ఈ ఇశామినీవృష్టీళ్ళంగారను _. 

౫ అంగళ్ళం గారము, కః నర శృంగారము. 8, ్రీశృప్త్పచొటు స 

వలు ర సర్య కరకము, ౯ కృష్టిపంచాళత్తు, ౧౦. గరజాదల 
జాటకము. గగ, కృతుల, గాత, సారిక ధల సంసల త గ్రంథ ముఖం! 

౧ బిన్మానూక్రభొద్యను, ౨. బ్రహ్మా నలాకకోుం థమ, 8. (ప్రపత్తి 
చింక. ఈ, నృగింజాళారీరక భాన్యను, ౫. ఉజ్జ్వలానండ చంపుత్సు 

కు జాసన పళాశరీయ నాటకము, $, జంయసీంపోక్స మేథీయకు, 

ఈ చిళ్చూర్యాలోకము.. క, శాసన కళ్ళ త్తి--ఇశ్యాదులు, వీర 
1... సదిన్మ్యృరమున (నిన ఈ త్త ప ంభనులనంఖ్య ౨న, సహాహిత్య్యగంథ / 

ఎ కలు ౧కు స్రోక్రళ్ళకులు ౧౫ నీరిళాక్త్రరచనలు ౨, | 

పోచార్యస్వానుకి. *భగవత్క్యవి' యని బిరుదను,. 
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ముతఈంబ నృసీంచశదార్యకవి él 

సదవయేంట సహజముగం గనికాభారయలవడినడి, అచ్యుతపుర్నాగ 
హారములోం జిన్నతనమునాంటి యొకవృత్తాంత ముట్లు చెప్పుదురు, 

అప్పన్నయను కుట్టుపనివాండు వట్టుగుడ్డతో 'నొకసంచి కుట్టి యమ్మక 
మునకు: చచ్చెను. ఈయాచార్యకవి 'బాలుండు చాని నాసీంచెను, కొని 
వతం గానిలేదు. త దామ యీపద్యను వానిపై నాళువుగం జదివెను. 

మునియాగరక్షకుండును 
మునిపత్నీ రతకుండు చోంూదముతోడన్ 

నినుం గనుగొని (పోచునుని 

జరిజీ అప్పన్న నామ ! నద్దుణధానూ | 

చదువుకొన్న కుజ్ణ- డని అప్పన్న సంతోమించి నంచి పట్టుకపొన్చునెను, 
(పానము ఫోయినదని యత జెటీటన నంచి యోయకసోయి 

యుండదు పొడు, 

(క్రనునుణా నరశింహాచార్యకవి పండితుల తలలూవీంచు క నిత్యము 

వాయ మొదలిజెను. పకనీయములగు సంస్కృ 'తొం (గ్రంథము లధిక 

రించిను. శా్యక్ర్రుపాండితిని సంపాదించెను. కంశము నుంచి దగుట సంగీత 

ముకళూడ నేర్చిను, 

చొనిలినలస (వ్రభోని దర్శించుట కోళప్పు డాచార్యులు సయనమెంరి, 
ఆ దోరజేరు నీతాళానమయ్యం కశ లనిన నా ప్రభువున శఖీమానము, 
ఆయనను దర్శించి నరసీంచ*చార్యు డీపద్యము ఛది వేను, 

ఇండి ండకు సీకీ ర్తి వెలిగలీబు 

పాలకదలికి మిలన్ పనికీ: దళుకు 
కలికి దనళందునూనునం జూలునుందో __ 
కకం డజేలొళొ శ్రీ రానకకలయేక్ల: ' 

ఖదినీని కాజు రసికుండగుట నరసింజడార్యుని తన యాస్థానకవి? నుండీ 
నడిగించెను, ఇతః డిది యంగీశరింపక యిట్లు ఇౌస్పిను “నేను కోంత 

కొలను క్రితము శ్రీ విజయనగరము నునారాజు విజయరోనుగజపతీ 
జేటన్లై యతని కీలుడు. పాలకొండ (గ్రామమున వికిసినళ్ళుః 



| అంధ లేచేయికీలు 

చీనొయన దర్శనము? . వేసియ ంటీగ. ఆ మహారాజు నా నద్యనులు బి! 

రూానందించి విజయనగరము. రొమ్ముని "సావి చ్చిను, అయనయాజ జీ 

'మతొక పుడు రాజధానికి భోయి జమ్మి వాసుజేనరావుపంతులుగాకి 
,సొాహాయ్యుముని అన, ద ౫౧ జపతీ క మూర శాజేందుని సంద శంపంగలిగితిని ' 

వారు రా కపకొధ్ధోరణి శానందపడి నన్ను6 దనుయొద్ద నుంచెద మనిర్కి 
ఇంతలో మహారాజుగారు నటు బం గాం గాళికీం బోవ న య్యెనుః 

నన్నుస. దనుళో రమ్మని - చెప్పిరి. కాని నేను వెళ్ల వీల గలుగ లేకు 
మేము తిరిగి వచ్చినశిరు వాత దర్శనము జేయుండని నాకు 

చా శేగిరి కావున నే నన్యా(శ్రయను త 

. = నరసింహోశార్యునిమాటలు విని . వావిలివలనప్రభోత్రు అబ్బురవ జెనః 

శీప్పటి కీళ నినయన్సు ఇరువది రెంజేండ్డున్నూతము. ౧౮౬౪ లో సీకని 

తల్లితో దక్రి ఇజేశయాత్ర చేయుచు (శ్రీరంగమునళ వచ్చి యచ్చట 
గంతశాల ముయకిను, ఆపుజే “వీకభఎతృక్ల |! రంగేశ చేనక్ళన్ణ్ల” అను 
చ్లుకఘుటమున నొక శతకము. రుక్టిణీకల్యాణ కభాత్మళనుగ రచించెను, 
= తకను, నావిళ్ళనారున్ను ఇెలికాని లచ్భారావుగారు నుద్ధరించి శతక 
వుటములలో6 (బ్రకటించిరి. అందలి రిక సద్య ను ; 
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కట క... లా పలల సను. ఇ లానందనయాలనింజంా 

ముదుంజ నృసీంచోదార్యక సీ 68. 

(శ్రీరంగమున నొళవత్సర మండి నరసింబాచార్యు. డింటికివచ్చెను. శ్రీనిజయ 
నగర (పభువులుకు గాళినుండి జే చేర, మన కవి మరల మహారాజ 
దర్శనముచేసను, ఆకందగజపతియు ఏ కవిత్యనోస్టి, కలగి ఏరిని మరిమరి 
(వేనుంచుచు వార్షి క బవబమూాన మునంపచుండెను, ఆనందగజపతి 

ఇప్త్పుటచే మవోరాజు విజయ రామగజసలీకిని నరగింహాచార్యూ ఏ కవిత్వ 

పాండి త్యాదులపై విశ్వానను కలిగినది, అప్పు జమబోరాజువై నున 

కవివరు డీట్లు చెస్పిను, 
ఈ జగమందు నిందు నటులెల్ల రకుం గనునిం దొనర్పుమై 

ఈయాజ గనంగ రాజనుట కుల్ల ము నందియ మెొంన డదిందునళ్లొ 

రాజను నూట మా విజయరానునే*ేందునశ*ీ పొసంగు ప్రై 

రాజులు శోకనహ్ని మదిరాంజుట రాజు లనంగ. జెళ్లెడికా, 
ఢక్కా డణాంళరణ రవ 

ఫక్కతృణిప ఫణనుణి నిపతనజ ళూల 
స్స ఎక కార్ళ కుహార ఘుక్షుర 

ముక్కోలపభీత గువ్తముఖ కూక్చేంజా | 

ఈ పద్యాగులు విని విజయరామరాజు బాల సంతోవీంచి నరసీంటశ 

చార్యుని తన సంస్థానకవిగ నాదగించెకు. భర్తృహరి మున్నగు కృతంలం 

ముబాోరా జీ ప, డితునికద: ఒశించెను, " 

కూ లెళ్ళ రామా నీ చును వండీతు లొాకరు “ ఉరూనముఖం చుంబతి 

వానుజేవః ” అను సగున్య నిచ్చి పూరించుందవి నరసింనో చార్యుల జడీగ 

నవు జాయన తడవుళొనకుండ 
భవిన్యదీశోవయనుం విచింత్య 

హీనాలయ స్యాలయ మేత్య కం కే 

నుజేతి చోద్ధృర్య శికుత్వమద్ధ 

మునూనుఖం చుంబతి చానుజేనః. 

అని చదివిను. ఆశుభ్రున నింత యుందముగం జెవ్వుట యబ్బురము, 

నంన్క'తొంధ్రనులు రెండింటను పీరిశనిత (ప్రొథతరదు, తెలులటన ఫ్ 

(వాసీనని కక్కువగ నున్నవి, 



అంధ రజయికేలు 

ఈ నమస్యాపూరణ మెంత రమణీయ కు? నున్న డో యరయవచ్చును,'! 

స్నిగ్ధ గత 'జేవదానవులు "జె శ్చర మందర భూధరంబునన్ స 

నుగ్ధత వానుకీ న్పొదీవి (మోయ నోధింస సాలానాలంబు ని వ 

ర్షద్ధము'నేయ న ద్రిథిఖరంబులు విచ్చి శరణ్యుం దుండియున్ =i 
నాధిమధ్యనున దున్నుది (గ్రమ్మై న'జేమి చిత్రమో! ౩ 

కవికల్పదును మునందగు నానందగజనలి ౧౮౯౭ లోం బరనువడ 
మందికు ఆయన గతించిన వెనుక సరసించోచార్యుని కల నూలిపోయినది,.! 

బర విరక్షి నంది భగవదుపానననునం గడపుచు నీభగవత్కవి యెనుబడి ' 

యీండ్లు జీఏించి ౧౯౨౭ లో జీవయా[కచాలిం చెను, కూచిమంచి తిను 

కదినలె నరసించోచార్యులును నలుగురు (వ్రభువులకాలనున నుంజె 
ననుట యొక నిశేమము, 
 ఈకవి కెనుంగుకృతులలోం గొన్ని వృ రంీశ శతకమును 

క. నుండలలవు, నంహ్యృ'తకొంధ్రములలో పీరి కవిత్వపు, 
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కొకొండ వేరకటరత-:శ ర 

1642-1915... *-: 
= నీట ఖో 

నియోాకిశాభీయులు. జన స్థానము వినుకొండ, నివాసము చెన్న పల్ల 

నము. రొజనోహీం(ద్రవరము, 'సేననను 14-8-1842 నం! నిర్యాణము .. 

1915. శవిశర్త్య కౌళ్ళుతులు : పంచతంశ్రమూ, సింహాచల యాత్ర; 0 

విల్వేశ్వరశరకచు, చిల్వేశ్వరీయ  (ప్రబంథమా, కుమూరనృనీంచాముు "- 

ధనంజయనిజంరు _ బ్యారోగమా, నరశానుర విజయ వ్యాయోగనము,. 

బుంగళగిరి మూవాళ్ళ్యను కోరుకొండ నూహార్శ సన్లు, గో జావరీ 

వర్ణనము, గోనిందమంజరి, దితీతచర్శితము,, యుగరొజు పర్యటనయ, 

పోయం అఫ్ ది (పిన్స్ అఫ్ టేల్సు-విజీట్ టు ఇండియా - ఇత్యాదులు, 

బేంకటరక్న శర్శగారు “దుహోమహో పోధ్యోయః ” లని కొనీయాడం 

బడిన పండితులు. చిత్తూరు. మండలములోని 'తికువల ” . 'గ్రానుమున 
| 

నిలసిన ఖీ తనునుథ్యో స్ బిల్వ నా భీశ్వరులభక్తు లు పీర్లు. తత్మరుణా , 

క్ర టోతు సంప్రాప్త కవితావిద్యా , (ప్రవీణులు, గుంటూరిలో విద్యా 

భ్యాసము చేసిర 2 జున్న పురి రాష్ట్రీయ కళాశాలలో, బండితపద మధిస్థిం . 

చీరి, రాజమహేంద్ర న రాజకీయ శా్యస్రుక ళా శాలయందుం (బ్రథ్తా 

నొంధ్రపండితు లై. ముప్పది యం క్లుద్యోగించిరి. కవి బ్రహ్మాయనీయు,.. 

అథరసంఖ్యాయార్యులనియు ఫర బిరుదములు, - నువశనుపకోే పశ్యాయు.. 

నుందిన .తెలుయజూారిలో. వీరు - త్లోొలివారు,.., “=; అఖ్మధ 

భాజూస్తంజీవని, 09 + పీరు: నడవిన తెలుగు వత్రికం. ద్రసిగ్టిగాంబిక.. 

నాంటీ పత్రిక లలో నిది యకటి. - భిము(ద్రితీ. ogo Wt Ta ... 

విటేక spiel మున్న గున త్రిక్రలు, లునునో శీత న శచయితల సంపాద 

విలవవడుచుండిన దినసను అవి, నొండు + ఆంధ్రభాషా 
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స్లాదప్తూరణమునలన నజ్యార్థగు (శొాయికముగా నఖే 

శజాగముందున్కు అదియేని 

ళ్ 



ఫలుడ శోంకటరబ్ల్నే శేర్ణ rr 

,వ్రాండ్ల . రామకృష్ణయ్య పండితుడు , వేంళటరత్నముపంతఅంగారి 

_ బిల్వేశ్వరీయాది కృతులు విమర్శించివై చెను. అయీ విషయమ్లుఖకు 

నము(ద్రిత (గంథచింతొమణి యరయనగును, 'జేంకటరత్న కవి కవిత 

సంస్కృతసమూాస నిబిడము. , ఈయనకు సంస్కృృతభాపా, పాంగ్నిక్యను 

తక్క్టువయనియుం 'దెలుంగున గట్టిశ్నక్సి కలదనియు విమర్శళ్లు. లనిరి. ఇది 

మనము సహింపరాని వూట, వీరు వెండీ. బంగారము మున్న్యగు 

(క్రొ త్తరళపు వృత్తములు కల్పించి.తఈమ (ప్రబంధములలోం శేన్చరి.. 

సీ. చిటిపొటి కొంపలు ఛిన్నవి పెద్దది... లీ 

.. .యింద్లు మిద్దైట్లు చారి కీరుగెలయల. . 

నారు పోసినయట్లు వారక్ యెన్నేని .. ॥ 

వూర్వాచరణనుల పోల్మిిం దనర 

మరికొన్ని సుగ్భహహార్మశ్యనులు నూళ్నావార 

ముల యట్లు ప్పైపయి మురువునూహ 

జై.శ్యద్రునుంబుచే సృక్రంబులుగ వార 
మున, కొకనంతయ యొనర నివణి, 

గా నధిత్యకనృవారి నికాయమె ఘన 

శాజముందిరముగం గడు రాజిలంగ 

జానపద జన నహాజవెంమైనం బోర 

కోవిచావానము నగు గోర్కోండపుర ను, . 

కుమార నృసించాము.” 

. ీళీశలింగముపంతులుగారును పీరును పరన్సర (గ్రంథ విమర్శనములు 

ఇజావించుకోనిరి, ఆ (గంథవిముర్శననములు క్రమముగా వ్య శీదూవణము 

లకుం జేరి వినుగువుట్టించినవి, అయినను భాపాజిజ్ఞూనువుల శా విమర్శన 

నులు. కోంత. యుసరోరాగబడిన వనవచ్చును. చేంకటరశ్న నువంతంలు 



68 ఆంధ రచయితలు 

ప్రకటించిరి. పీలేశలింగముసంతులుగారును 'విజేశవర్గని (ప్రక్క. బ్య 

వర్ధని 'నెలునరించిరి, ఇవి యన్యోన్యవినాదములతిో? జూలకాలను చెల 

కీ(గినని, ప్రసిద్ధ సండితం+ డన్న వాం డల్ల చేంకటరక్న ముపంకులుగారి 

(గ్రంథములు వీనుర్శించెను, దీనికి గారణము ; ఆయన సంస్టృృళతొంధ్ర 

ములం దసమానపండితంలడై నుహోమవశో పాధ్యాయుండను నగ్గలపు 
బిరుద మా నాం జొంధ్రులలో నందుకొనుటరేం యనవా యును. 

“పలుకు దయ్యనూూ, ఇది పసాయసమనమ్మూ ! బమ్మదయ్యప్సుటిల్లాలా | 
ఇది పానకనుమ్మూ ! _తాగుమున్నూూ 1” అను రీతిని నూటాడు (గాంధిక 
భాషాస్వరూవుం డీయన, ఇంటిలో భార్యకడను బజారులో దుశాణము 
కడను ఏరు (గాంథికనంభొనణను గావించెడినారు. అంత పట్టుదల, 

అజవము, క న్నడను నిలుగుదురు. బీరు రచించిన వీల్వేశ్వరీయమున 

కజవమున మాళ్ళక యున్న దంట.  గీఠనుహాసటము ' ఆను పరితో 

జయ జేవునీ గీత గోవిందమువంటి కృతిని ఏరు సంస్కృతమున సంతరించిరి, 
ఏద్యావినోదము సనప్పాశము అనంకోచార్యులుగారు వంతులుగారిని 
“అంధా జూన్సన్ ” అనీ వీలుచుచుండునారు, ఇట్టిశవి 'కెలు:గునారి!ి 
సదా స్మరణీయుడుగదా 1 
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1827-1891 
(ద్రవిడ జీళ జైన వలు. జనననము. 1827 'నం॥[నిధనము 20-38-189 1:సం॥ 

పుట్టుక నాగపట్టనము, నివాసము చున్న పట్టనము, రచించిన గంభములు: 

సౌందర్య రాజస్వామిళతకము 1549--జై కత దీపిక, పడార్థ నామకోళము, 
బాలచండ్రోదయము, 1871 - ఆలఘుకొెముది1ర79 -నీతిమాల 16872- 
సరీధర్శ నంగ హము, (ప్రపన్న పొరిజాతము 167 -- అం(ధశబ్దముంజరి, 
ఊపాభ్యాయళోధిని, వినాయక రకము, (తిలిబ లతృణశోనము, 
శబ్దరత్నాకరము 1రిర్ర్, 

సీతా రామాచార్యులుగారి జేరు ఇెప్పీనంత'నే శబ్దరి త్నా కరము, (పోఢ 

వ్యాకరణము జ్ఞ ప్కికీ వచ్చుచుండును, కజబ్దర త్నాగర పాశన్త్హ్యమును గని 

పట్టి ఇన్న పురిలోని చేళభాసో[గంథకరణసభ వా 'రాచార్యులుగారి శైదు 

వేలు సన్నానముగా నిచ్చిరి. నిజనాలోచించినచో నైదులత లిచ్చినను 

జిలుగటువారు వారియప్సు దీర్చుళొన లేరు. “శరీరకవ్టమును విత్త్మనష్టమును 

నించుశీనియుం 'ొటింపక” "లీలుంబవళ్లు (శ్రమించి రచించిన నిఘంటు 

వని నిభుంటుకారులు (వాసికొనియేయున్నారు. శబ్బ్దరత్నా కరములోని 
శబ్బములరూసనిర్ధయయను నర్థనిర్ణ యము శొశ్రునన్నుతమైనదిం పూర్వ 

నిభుంటుభ్రలకంట నిది బవూవిధములమేలె నది, అతరశ్రమముగా 

రచింపంబడిన నిఘంటువులలో నిదిళీస్టము, తెలుగున సీరకమైన 
నిభుంటువ్రులకు చారితీసినవారు ఎ. డి, శాంటబెలు పండితుడు, సి, మీ 

(బ్రొనుపండితంండును, పీరిర్వురు నొంగ్లేయులే, అయరశ్రమనిభుంటువులు 
శకెలుయలో వెలయుట' కాంగేయులే యాడిభిశుము, 

తరువాత: బరవస్తు చిన్నయనూిగా రాంధ్రజనసామాన్యమునకందు 

బాటులో నుండునటు లొక తెనులపపదముల నిభఘంటున్రను రచించ 
శ 
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దలంచి పదములు | పొమాణిక్యగంథములనుండీ యె తృివాసీకోని యచ్చ ' 

టచ్చటం గోన్నిపదముల కర్థ నిర్ణయము వేసికొని యీూముహశోద్యనుము 

తందముట్టకుండయ నే పరమపద నులంకరించిని, వారియునంతీరము నీళొ 

రామాబార్యుల నారు సంస్కృ తొంధ్రపద ములు గదర్భములు ఢొన్ని 

(ప్రయోగములు వేగ్చి శబ్దర ఆస్నె శరము నంధానించిరి, ఇన 1886 లో 

వెలువడినది. శబ్దరత్నాకరము తరువాత “శ్రీ, సూర్యరాయాంధ 

నిఘంటువు వెలువడిన విషయము "తెలుంగు వారికి? దెలిసిన బే, 

చిన్నయసూరి వినుక లాత్సణికులలో నీతా రామా చాగ్యులుగారు 

ముఖ్యులు, ఈయన నూారికీ శిష్యుడే ని (వాసిళొనలేదు. ఇని శిష్యు( 

ైనట్లు జన శ్రుతి. ఆచార్యుల వారు కొండోకచేో నిటులనుచున్నారు. 

“పరవస్తు చిన్న యసూరిగారి శాం(ధ మునందును దదుపయు కృ సంస్క ఫో 

(పాకృతములయందును దలస్సర్శియగు పరిజ్ఞానము కలదని వారువేసిన 

లత్యలతణ(గ్రంథములే నిరూసించుచున్న ఏ, మేను వారితో(జక కాలదు 

సౌొవాసము వేసియుంట నారిపాంగిత్య్టను మూకనుభవసిద్ధము.'' ఇది 

చూచి వీరి శ్ర హ్యాపాధ్యాయిక "కెలినలొన వచ్చును, 

ఆచార్యుల చారు పండిశో _త్తముండు సజ్జనాగ్రోసరు/డునగు తను 

తండ్రిగారికడ విద్యాభ్యాసము జీలర.  కనితళొారనథార యథోచికముగం 

బపినాంటనే కలిగినది. అప్పుడు 'బొలనమొోనస్తాకాల నాసస్థానమైన 

నాగపట్టణములో నున్న సొందర్యరాజ స్వామిపై శ శ్రాలంశారభరిళ 

మైన శతక ముకటి రచించిరి, ఈశతళను శతకకనిచరిత "కారులకు 

ఖషోొరకినది, కవిత (ప్రాఢథముకన్రునను నిటులు మూాధురీభరితడుగ నున్నది, 

(ల. వారశూల నామకశరదాొ 
శరదాసితగా,త భో_క్షజనసీతనరదా | 

4... వరదామరుచిర నురణా 

= మరజాస్య మహిళ నుళాజ, నుంథర రాజూ 1. 
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జలరుహూదళ సద్భశనయన జలనిధిశయనా ! 
కలరవ కలిత గటకయుగ 

నులలిత : దుపద పయోాజ ! సుందరరాజా ! 

ఇది (వాయునాంటికీం గవి యాడు ఇరునది. "కండేండులు, అప్పటికి. 

జిన్న సాహితియు: గవితొధోరణీయుగల యాభార్యులుగార్వు రంగ 

నిచట కూసమండూాక మునలె నుండ రాదని వనమిపను'నలల మదగా 

సునకు నశ్చౌను, నచ్చి యానా(డు చెన్న పురిలో మంచి వ్వుత్సన్ను ౧౫ . 

(పానూణికుగజైయున్న పరవస్తు చిన్నయసూరిని జేరి యతనిశో 
నణేకవిపయములు చడివెను నూరి రాజధాసీకళాశాలలో. బభధాన 

పండితుడు. పురాణము వాయ గ్రీవళొ (స్రీ గారు రెంగవసండితులు, 

ఈయిర్వుర సాహచర్యము  సీకొరానమూణార్యులుగారికి విద్యాసంగ 
హణమున( జూల నుపకరిరచిసది, “థబ్దర త్నొ కరి నిఘుంటురచనా"బీజ 

మాజార్యుల వారి వ్యాదయేశేదారమునం. బడీనది యిసమయమే. 
నూరి యవళోరా(త్రము లబేపనిగా విశ్వనిఘుంటురచనోపయోగి పరికర 
సం్గహాణ మునరించుచున్న సమయమది, పాపము! అళతనిశలంచినపని 

పూర్తిశాకుండ.గ నే 1862 (మ్రింగ్నివైచినది, సూరి తత్సృమపదముల॥ర్థవా 

(వొయసలయునని తల'పెట్టలేదు. నున యాచార్యులుగారు తత్సమ 
పద ములుచేర్చి,నూరినిఘంటువు నాదర్శము గాః దీనిఫోని సర్య(ప్రశ స్త్ముగా 

“శబ్బ్దర త్నొ కరము” సొవివ్క-రించిగి. సూరి గతించిన 1862 లో 

నారంభమై యించుమిం చిరువదిమూాందేడుల వజకు సొంగి 1865 ల 

సీనిఘుంటువు బయటికివచ్చినదని చరిత్రజిజ్ఞాసువులకుం దెలివిడి. శబ 
రతఈ్నాకరరచన నాగుచున్న కాలమున నే యాభార్యుల ఛా ర నేకకృతులు 

(ాసీరి, నిభుంటునిర్విమ్న పరిసమా వికి “వినాయక శతకము, రచించిగి. 

దానిలోని పద్యనులం సోగనుగా నున్నవి, 

వంకర తొండము వేటల 

ఫొంకను గలభెవులు పెద్దపొట్టయుః దగ ని 
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ర్యంకల వందులు చోగడలో 

వింళముతోలనాల్తునయ్య వీర్ళినళ య్యా! 

తల్లిని పరిగొన భక్ళుల 
కుల్లా నము ఫుట్టణేసి యురు నుదథారల్ 
వెలిగొన సొంవృునూూనకు 

బల్లిదు నినుం గొల్తునయ్య భవు చెనకయ్యా |! 

పాఠశాలలకు. బనిజేయు విభ క్షిదీవికో "బాలచందోదయమయు, అలఘు 
కౌముది, _వెక్ళళదీవిక మున్న గు చిన్న భు న్తశములుకూర్చిరి, 

టం 

ఇవియెల్ల నటుండి, శురత్నా కరముతరు వాత నావార్యుల వారికీ రిని 
(ధువముజేయుగంథము (పొఢన్నాకరణనము. నిభుంటురచనాకొల మున 
భారతాదిగ్రంథ పరిశోధనమవలనం గలిగిన ఫలమే (పొఢ వ్యాకరణము, 
నూరి 'బాలవ్యాశరణమునకు శ్లేవ(గంథమగుట దీనికి? (దిలిబ్లలమణ కేడ 
మని ీరుంచిరి నూరివతె న "వార్యులుగారికీ నూ తపు చుట లో 

బొందిక కుడురలేదనవలయును. అభార్యులుగారు (వ్రాసికొనినట్లు, ఇందలి 
లక్షణము లసాథధారణములనియు. నియ్యది విద్యార్థుల శత్యంచోపళా 
రక్ మనియు ననుటలో నంజీవావ+ లేదు, 

శేత్రయ్య నీశారానూచార్యులుగారి దృష్టిలోం బరమ (పాయాణి 
కండు. క్షే తయపదములు జేక్షలభినయిం చునఫుదుటీరుజివులం కోసికొను 
చారట. అభినయాభిరుచి యాచార్యులు గారికి 'జెద్దదని సిద్దలనలనవినుట, 

పీరు ఇన్నవురిలోని బోధనాభ్యసన పళ శాలలో ద్వితీ వండి 
తులుగా 1564 లో మొట్ల మొద టం (బవేశించిరి. అశక్కడీనుండీ ౫ రెంజేం 
డ్లకు (ప్రథమపండిళస్థాన మా(క్రమించి యాదబజ్జవ నుచటణే గడవీ చెన్న 
వరిలో నొండుద్యోగించాడి క్రొగాంండ చేంకటరత్న కర్ణ, చదలు వాడ 
సీతారానుళా స్త్రీ నున్న గువారిశోపాటు సీతారామా చార్యుల నారు 
నోళ వండితస్టోసము నొక్రమించిరి, శబ్దరత్నా కరవ చదలవాడ నీఈొ 



ఆదిభట్ట నారాయణదాస కవి 

1864-1945 

పీరూరు (దావిడ శాఖీయ యావ్మాణుండు, భార జ్వాజన 

గో తుండు. కల్లి: లక్ష్మీ నరసమాంబ. తం|డ్రిః శేంకటచయనులు. జన్మ 

స్థానము : అజ్జాడ (గావమము. నివాసము : బజయనగరము. పుట్టుక | 

1864 ఆగక్టు 81 వతేదీ. నిర్యాణము: 19£5 జనవరి 8 వతేదీ. ముద్రిత 

(గ్రంథములు; వారికథలు:- ౧. జానకీశపథము ౨, రుక్ల్మీ ీకల్యాణము 

3. అంబరీష చరిత్రము ర. వారిళ్ళ్చందోషౌఖ్యానము ౫. ఖీస్మ-చరిత్రను 

జ. గజేం[దమోతుమను ౭. మార్క_0జేరూూపొఖ్యానము రొ, (ప్రళ్లోద 

చరిత్రము ౯ సావిత్రీచర్మిక్రము ౧౦. (భువోపౌాఖ్యానము ౧౧, యథార్థ 

రామాయణము ౧-౨. భగవద్గీత | బీల్పుమాట] 

శరకములు?ా ౧౩. రామశతకము ౧౮. శివళరకము ౧౫. ముకుండళత 

కము. ౧౯౬. మత్యుంజయ శతకము ౧౩, నూర్య నారాయణ శతకము 

౧౮ సరఠ్య(వ్రత శతకము ౧౯. నూరుగంటి ౨౦. వేలల్పనంద 

౨౧ బాటసారి | కావ్యము] 8-౨ నవరన తరంగిణీ ("షీక్సపీయర్ | 

'కాళిదాసకవుల కవిత్వపు సౌగనులు వినుర్భించునది] -౨౩. పురుసెర్థ 

బోధిని ౨౨౪. ఉమర్ ఖయాహ్ [పారశీకళృతికి సంస్కృ ళా ం్యధ్ర 

ములలో పరివర్తనము] -౨౫. బుక్సం (గ్రహము [ తెనుయులో సంగీత 

కృతి] ౨౬... వెన్నుని జేలుెసీరుల వెనుకరి (వమ్ణుసహ(గ్రనామసంకీ ర్తనము 

నకు. 'జిలుగుసేత ) సంస్కృత భాషలో = ౧ కాశీశరకము 

౨. రామచం(ద్రశతకము3. (శీళ్ళన్ణక థాన్భుకను (సంస్మృతభానలో 

దారిగాథ] ర. తారకమ్ (కావ్యము) 

(వ్రఖ్యాతహరుషుల జాతకములు బహూునిచితముగ నుండును, సాధా 

రణనముగం జిన్ననాటం బడరానిపాట్టు పడినవారు "పద్దతీనమున విడుపు 

లేని విభవము లనుభవించుట చూచుచున్నాము. విశ్వఖ్యాతి నార్జిం 

చిన చేటీ జేశనాయకుల, నేంటి మహాకవుల్క నేంటటియు త్రమపురుముల 

జీవిత 'జరిితములు చదినికొన్న చో నున క్రీవిషయము. విస్పష్టనుగును, 

10. 
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ఆదిభట్ల నొ రాయణచదానుగారి. నెలలు నివు __ తేనుంట వారిలో 

నుండరు. ఆయన హరికథాకథనముని గూడ బహ్మా, సంస్కృతములో, 

ఆం(ధములో, ఆంగ్లములో నాయన యంది వేసి, వేయి, ఎన్నో 

భామలయం దద్భుతముగా. గవిత 'చొప్పిను. ఎన్నో ఫాసులయం దనన్య 
సామాన్యముగా హరికథలు పాడెను. అంధ దేశీయిలేశాగ, యయన్య 
బేళస్థు లెండరో నారాయణదాసుగాగిని (బహా,రథము పట్టి... అట్లీ 

మహాశయుని చిననాంటి మనుగడను గూర్చి యుంలోచించినచో జ 
జాశ్చర్యపడుదుము, చొసుగారిది సిరిని కుంబ ము కాెదు, తండి వేట ' 

చయనులుగారు(శొతస్మా ర్హములు డిట్లముగా నచ్చిన లబ్ఞపరులు, ఆయ 
నకు గల యెదుగురు పుతసం తానముశోను కడపటి చాకు నారాయణ 

చాను సై నలువురు సోదగులు నేదోరకముగా విద్యావంతులై 
(ప్రయోజకు లయిరి, కడక్కు కడపటి సంతతి (పయోాజకతనుగూర్సి గలి! 
వెజపు. పసినాటనే తండ్రీ నెడందాసిన కొడుకును తల్సిాంారు లృక్నీ గీ 

నరసమాంబ బుజ్జగించి యూుగ్గుంబొలతో ఛాగవతళత గృ్యమును బోధించి 

నది. ఒకముచ్చట చెప్పుథొందురు. *“గుంపి యను శినశ్షతమున శివ 
రాతికి గొప్పతీర్థముజరుగును, అతీర్థముసకు. దల్లితో నారాయణడాను 
(ప్రయాణమాయెను, బండి యెక్కి. తల్లీ కొడుకులు వచ్చు చుండంగాం 
బు స్తకములమ్ము నంగడి పసిజాను కంటణుడెను. ఆ నుళాణములో 
పోతనగారి భాగవతము బొమ్మలతో నున్న (పాత పతి యుండెను, 

అదిచూచుసరికి నారాయణదాొను తనయుడలు గగుర్యొడున, వెంటనే 
బండియుటికీ నావుకారునొడ్డ్దకుంలోయి యా భాగవత మర్ధించెను, 
ఆ సాహుశారివీరు దాసుగారి చరిత్రములో బంగారునీట (వ్రాయ 
దగ్గ కళ రంగయ్య ” యని అతండు “*ోపసనీవానికి సీకు ఛా 

వత మేలనయ్యా” అని వెటకారముజేయుట తల్లి బండిలోనుండి 
సీ “నాదు. నాడు చదువ్రకొందనుని యభిలావతో నడిగ్ 

' శ 
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నోయీి” యని సరూధానము చెప్పెను, వర్తకుడు భాగవతము తీసి 

'బాలనా రాయణచాసును ఇకశింపుమునెను. అతండు గణగణ తడవుళొన 

కుండ రాగధోగణిభోం జదివెను,. ఇటులే మజొకఘట్టము, మజొక్ 

ఘట్టముగా సాహూుగారు నిల్స వానిచే జదివించి విని (బహ్మానందపడి, భాగ 

వతఫు (బతీయేకాక మరియొక మైడుహుపాయ లుపాయనముగాంాడ 

వానిచేతిలోం. జెబ్బసంట. అబేహాగ “రంగయ్య” పేరు వేతొకతూరి 

స్మరించు కొండు. ఒసినాంట మాత్యప టేశము, భాగవత సంచేశము 

గుండియలకు( బ్టించుకొనియే నారాయణదాసు (క్రమముగా కళా 

(పపూర్ముండ్రై వాసి కిక. నాయకు, 

దానుగారకి సహజముగ నాటపాటలయందు మేటి యానక్రి 

మాసులెతి,సది, అయిదా జేంద్తయాడున కే గళాబీజములు పోటమరించి 

నవి, విజయనగర ముహారాజుగారి. రాజకీయాంగ్థ పాఠ శాలలో. నాంగ్ల 

విద్యాభ్యాసమునకు విఘ్నేశ్వరపూజ జూగినది. ఆనాటికి ఏరివయస్సు 

సదు కాజు సంవత్సరములు. 1886 తో * మెట్రిక్యులేషన్ * పరీక్షుయందు 

నెగ్గి ఎఫ్, వ. విశాఖపట్టణము ఏ, ని యన్ కళాషాలలో౬ జదువుకు 

మొదలిడిరి, 1888 సం॥ ఎఫ్. ఏ పరిత్స ఏరిని తప్పించినది. అంతతో 
డానికి స్వస్తి, నిర్భంధ పఠననుు వదలిన పిదప ఆంగ్లములో నెన్నో 

వెంంంకుపలు,  ముతుగులు గు ర్రించుటయేగాక సొరనీకము, అరబ్బీ, 

ఉమా, సంస్కృతము చదివి తనపాండితికొక (క్రొ తృ వన్ని తెచ్చుకొనెను, 

తొలుత నీ ముచ్చటించనలసిన విషయ మొకటి యిపుడుజ్ఞ పీకి వచ్చు 

చున్నది. అనలు, తలిదండ్రు లిడిన నామకరణమువీరికి * సూర్యనారా 

యణ' యని. “నారాయణదాసు” ఆనుటయేకాని యాపేరు జూల 

నుంది యెజులురు. వారిబంధుకోటిలో మాత్రము “నూరగ్న' యని 

పిలుచుట వాడుక. * దాసు” అనును శ్తరసద ముణో.౫హాడిన వ్యవహారము 

1886 సం| నుండీ తెలుంగు నేలలో మంచి (పచారములోోనికి వచ్చినది 

సోరాయణ నానుంగాగి ' దానిక ధా కల్సవృతు. మునకు! (బాకుడుగొమ్ము 
న! 



"6 ఆంధ రచయితలు 

యన జయంతి కాసేశము గారిని తలపోసిళోననలసియున్న ది. ఆయన 

బరంపురము నివాసి. చాసుగారి తొట్టతొలిహరికథకు సన్శానముబేన్సీ 

(పోత్సహించిన మవళో జారుండాయన, అదియారది, మినూగు సంస్థాన 

ములోనే శాక, విళొపురము ఉర్తాము చీకటికోట,  కిర్లముపూడి, 

మందసా, సిరిపురము, లశ్షీనరసొఫురము, నంగెజిగూ రోను? నూజపీదు, 

వేంకటగిరి మున్ను గా నెన్న్నో జేశసంస్థానములలో ఫర గఖండ నత్క్మ 

తులు జరిగినవి. మైనూరు సంస్థానమునకు పీకు వెళ్ళినప్పక ముచ్చట 

ఇస్పవలసియున్నది, నారాయణజాసుగారి. అన్న గారు సంగీగజ్ఞులు 

ఈయన యభివృద్ధికీ గొంతశారణ మాయన్న గా రేయని ఫొందగు జెప్పు 

కొందురు, ఆయన గా(త్రము సన్నవిడిది. నారాయణదాసుగా రడి చెప్ప 

నక్కరలేదు, (బ్రహ్మాండ నుంతగాొంతు. తమ్ముునివెనుగ సస ఇగారు ననా 

కారగానమునేయుచుండు నలవొటు. మైసూరు వీరినువురును వెళ్ళిరి: 

సంస్థాన విద్వాంసుల పరీక్షల శాలినంగాని (పభుడర్శనముశాదు, 

'మొత్తమువిాందం ఇక్కునాళ్ళకు దివాణములోని గాయకులు సీరిపొట 

వినుట శేర్పాటు సిరి, కభొమ్యులుతిరిగిన పండితులు కూర్చుండి, నారా 

యణ'దాసుగారిని * ఫీఇవాయించుటకున్కు వారియన్న గాగిన పాట పొడు 

టకును నియమించిరి. ఇది బొత్తిగా రక్తికట్టలేదు. అఫుడు చానుగారు 

“తానుపాడెదనన్సి అన్న గారు వీణవాయించు” నని ఇన్ఫీ గొంతెక్తేను, 

ఇక బట్టబగ్గ ములులేవు, కొంతదూరములోం బుదారు చేయుచున్న ముస 

రాజు చెవిలో నమృతన ర్తి వలె నారాయణదాసుగారి కంఠ స్వరము 

చోొజంబడినది, ఆశ్చర్యపడి, అయన తిన్న గావచ్చి స్వయముగా జూనుగారి 

నిషయనుడిగి "తెలిసికొని యభినందించి బనాుఎుమానించెను,. అది చాను 

గారికి మెైసూరుగాయకుల మెదుట్క పండితుల యెదుట నొక జయధ్వజి 

ప్రతిష్థ. మైసూరు వృత్తాంతను ప్యతికలలో: జదిని విజయనగరము నువో 

రాజు ఆనందగజపతి నారాయణడానును గుర్తించి ఇానివీంచుకోని 

సంస్థాన న ద్యాంనునిగా6 'శేసను, 
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ఈయనకు మహాకవిగా రావలసినీరు హరికథకుండుగా వచ్చినది, 

హరికథా కథనములో పీరికిం జెప్పం దగిన శిష్యులు చేతిల కీ శ్రన్రా 

యణ, వాజపీయమాజుల సుబ్బయ్య, చొప్పల్లి సూర్యనారాయణ 

ముమ్న్మగాం జెక్కురుస్నారు, నారెల్ల గురువుల స్మరణకు 'దెచ్చు 

వారిక భా కేసులు. నారాయణచానసుగారు ఆడువారు మగవారు కలిసి 

గశైకట్టు మరాఠీ హరికథా విధానమును మార్చి నున టేశపద్ధతిలో 

(గొ త్తమెజుంగులు కలిగించినారు. ఆయన త్యాగరాజువంటి భక్తుండు, 

సరిగా, త్యాగ రాజు జయంతి నాంజే దాసుగారు పరమపదము చేరుట 

మరచిపో రాని ఘట్టము. అదియటుండ, ఈయన జీవితము తిరుపతి 

“జీంఠటకవులజీవిశముతో. గొంత పోలియుండుట మనము గమనింతుము, 

కవిత్వము పేరు వొవ్పుళొని వారు (పతిసంస్థానము, (పతి[గ్రాముము 

చంూచినారు. వారికథల 'జరుజప్పుకోని నారాయణదాసు చూడని 

సంస్థానము, చూడని ఫురములేను. చెళ్ళనిళ్ల వేంకటశాస్త్రి గారికి చేడు 

కవిత్యము వాఘ్సవాండిల్ల శిష్యుడు, నారాయణ చానుగారికి నేండు గై 

కట్టన వాం డెల్ల శిష్యుండు. ఈయిరువురికీ సాతూచ్చిష్యులో, పరంపరా 

శిష్యులో; వకలన్య శిష్యులో శానివారు “తెనుళపవారిలో  సెందజుం 

దురు? జెళ్ళ పిళ్ల క విని సృరింపక శతావభానము  నసారొయణదానును 

సరింపక హరికథ ఖే దన్నట్టుగా నున్నది నారాయణదాను పండితు 

లలో: బండితుండు, కవులలో: గవి. గాయకులలో గాయకుండు, ఆయన 

జీ, టీసాధారణదానులనలె మాటలు, పాటలు నోటంబట్టుకొని ఇప్ప 

వలసిన (ప్రారజ్ధయోగము కలవాడు గాంగ, ఆళువులో నప్పటి 

కప్పుడు ఇెప్పుటయే మూయన యలవాటు, పరవాదులతో భాషించు 

నప్పుడు అంత నిర్భీతి, అంత స్వపతస్థా పన ప్రీతి కలవారరుదుగానుందురు. 

నారాయణచాను జీవితము మదభుశేునుంగు మనుగడ, ఆ భోగ త్యాగ 

ములు వేతోళనికి సాగుట కష్టము. 
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ఏరు నిజయనగరను మసహిరాజుగారి గానక భాబ్తాంతోే 1౧1౧ తో 

(బథమాచార్యులుగా. (బవేళించి 1986 పరక నమహ శా సకస 

చిత నాండు అభ్యాపకులుగన న్న (శీ న్యాగ ము వేంగి టం INL వ ము 

గారు నేడు (పథానాచాగ్యులు, ఇపునీ పయి 2కళొన్న విషయ 

మంతయు అదిధట్ట నొరామ+దానుడాం. శేవిగముతో నొ కల్లా 
భాగము, ఇక నామహోకవి చనా పశేనములు: - 

అచ్చ తెలుప ఫొలుఫులటు నారాకుణబాను కం. ద్రిసిఫినంగ ఆ 

మరియొక యాధునిక కనికిణగాని, (పొక్షన క వ్రులయిస కూదినుంచి 

తిమ్మన, మున్న యిన నారికిం గాని తెలియ ౫9 వైప్ప 'వీయుటకుం న 

చుగా సాహసము గలుగుచుంకును, ఆబ్బా! కెనుంగున్న నెంత నీబ్బ 
రఫుం (జీముడిగ ల వ్యక్తి నారాయణణాను ? 

గీ ములక లే తదనము, తీలికులస వకింబు, 

మొగ్గ సోగదసమ్వు పూన తొవి, 

తేన తీయందనము తెనునకే గాక 

పరున సంస్కృ కాఖ్య భావు కేడి? 
సంస్కృతములో నీయన కవిత బవాుుమసోపారముగా. నుండును. 

'ఉమరుఖయ్యా ము? సంస్క కొం ధములలో ననువగించి “ఫిడ్డి గాల్లు” 
అంగ్లముతో పారలీకమరాలనుతో వెలువగించిన వీగిక్ళతి తెలుపు 
వాజ్మ్యయనులో సుస్థికముగా నిలయబ దునది. జూని కేను గునీకికలోని 
యిీాభాగము పరికించుట యవసరము. ఈనుహోకవి తెనుళటవచనరచన 
సొంపుల కది మ హోదాసనారణను శాగలదుం,. 
జ. ఉనురుకయ్య్యా మల్లిన మోటపన్ని కంబట్టి యామేటి వ: *ట 

కౌరి చదువరి వేల్పుల నెతేగలించుటకై. సన్నిస గుడిబొమ్ములవ లె వేలు 
నెడ నెజకువగలవారి కుండందగిన తగలే వ్యనీళ్ళనియు చేల్పున్య్త 
జుల వేండుకొను తలంక యక్కలు (ద్రావించుమిటారి యనియి. న్చిన్న పెద్ద లిరువురకున్లూడ మిగుల నోన్నచవి పుట్టించుచుం.. జేయున శొళటి 
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చెప్పునడింకొకటియునా లేనిపోని వాలకముల చాము నలచిన కూడు 

గూర్చు, బలం దశుతోటిపాటివారి నందణం జెజచఛియున్దా నొక్క నే 

హోయిగానుండంగోరి పెద్దల నడునడిగీగసింతయు న్పెడడారి (దొక్కమని 
నోటున దెగన్బ్ధంచుం (బాజదువుల? వీక్క. పెట్టి (గులైద్లు వేలంబకుసట్లు 

అని రోలుచు లోలోన జెడుపను లెన్నినో ల వేయునాలి ముచ్చు 

వ"గరుంబోతులపరూవు బయబుపెట్లి తంతోటిళాటివాంకి మంచివరవు 
చీన్పుటయ్ యని నామేక వెల్చ్లడింసించు నొయిలు ట్ల్పు (వొద్దు న్గ్ని 

యాడుచు నుదురు గయాాము పద్దియస'' ఇలకు వివరముగా నాయని న 

యి తేలు గుస'ద్దెన: ల స్యల్సునుడి జోలిసుంతయిను తేన నాటు పాటే 

మూాటలతోడ జీ యిదివజ శే మాటలల్లువాగ, న్తూర్చ దొరకోొనం జెగింపని 

పట్టుదల న్లొంటి "సర్గల నుడిపడిక ట్లాక్కింతయు స్పప్పశేరికై స నిట్రీ పారసి 
నుడుబ వివరించు నాటుమూటలం బన్న నిశ నలవికాని తెన్ను సం గూర్చం 

గబ్గితినని బాటుచు నుజీయు మొట్టమొదట వెగటుగా. నోంచిన దిను 

ఎసినం జని భరాచినళోలంది నల వాటుమై నింప్రుగాక్ మానదు నక 

నోర్మిగల మంచి చదువరుల కీ నాపన్నిక కొసముట్ట నా రనసికొలందిం 
జవిగొల్స్పక తీరదను నిందునమ్మిక నింతతో నీవాింత్ ముగించి 

నాండను, ,... | 
అచ్చ తెనుంగు రచన యింత సాగధీనము జేకిథొన, రచయితలు బాల? 

దక్కువగా నుంగురు, వచన మకా! పద్యము కూడ సోయిగా సోయగ 

గా నడపించునేర్సు నారాయణ దానుగా రితో, బుట్టివది *“ఉనురు 

శెయాము” లోనివే కొన్ని సంస్కృతాొంద పదో డా హరణము 

లీయకుండ నుండ, గూడదు. 

గీ నడీశారునకు నైలకు 

నడువు నలరు తోటలోన నొ విడిదట సం 
దడి లేదు కొడ్డిగొప్పల 
గొడవ మజీ [బదుకు కోరుకొన్నటు కడచున్, 
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ఆనె. పట్టనీ పొటీలు చట్ట సై(దము ర్య 

కోలుబుడ్లిలాలు కోఫుమడ్డి 

చేను నీవు బాటుగా నెసనీన వేడ్క. 

దొరకుకుట్టు లెట్లిదోరలనై న, 
ఇ, వటియొడ్డునం జివుగ్నెత్తిన బీడు 

'వేలుపుపడుచు మోవిన్నుర్తై ననెదు 
(తొక్కల గూడదు కాలితో నిద్దిచెల్య 
చిన్నారి పొన్నారి వక్కల్ నిగ్గు, 

కరో వరు న్మారన చేరక 

యూరక యున్నార తెవ్యరో పల్కె నిజా 
శారా దోరకుండీ తో 

నారయ కావేల్సు గూడనై పొనరించున్, 

న్లో. భూతకాలః పరోశ్లో౭_ స్తీ, భావిశార్య మనిశ్చితమ్ 

వృథా గళో నాగతణయోా శృర్చా సీబ విపో వబ 

అనంబద్ధ "శ్చీతనోఒయం జడ(సక్ళతితో నత 

స్వతంత్ర్య తథాస్యన్య నృథాకర్న విధీయ లే, 

యావక్సితృ గృహం గచ త్సం శనిః (పాణనల్ల భే 

తొన జేచాను సృత్య'త్యాం సాయుజ్య పదీ సియాన్. 

ఈతీరుగల సంస్కృృతొం[ధ కవితలు నంతరిందు నారాయణదాసు 

వుహారచయికలలో రచయిత. ఏరి “తారక” కావ్యము, వరికించి 

Gildner ఆను (ప్రొఫిసరు Marburg నుండి పందిన యా యభీ 
(ప్రాయము (పకటింపందగియున్న ది. 

జానాతే యన్న 'చం(చార్కొా బానే యన్న యోగినః 

జూసీతే యన్న భర్లో2.సీ తల్గానాతి కసి స్వయమ్, 

వచ స్సుధామయం కాన్యం నీత్వాహాం తృ_ప్పనూూననః 

కృత జో 2.భి(పశంసామి భవంతం కవిశీఖరన్షి 



అదీభ స్ట సారాయణ దొసక ఏ వనే! 

“జీనీయ స్వ'దేశీయ పండితులచే మెన్వులుగాంచిన నారాయణ'దాను 

క్ట వితము తెనులప వాబ్బయయున కొక మేలినెలుంగు. ఆయన యాట 

పాటల వేవెలుగునెదుట కొన్నాళ్ళు కవిత్వము కాగడావరెం. గాంత్సి 

ఫీ,నముగా నుండిపోయినది. ఇవు డది విద్యుద్దిపిక ఆధునిక కాలములో 

నచ్చ తెనుంగున ఫొక య గలలనిచ్చు రచనకు నారాయణదాసుగి 

యమృతభికు. ఆముహాకవి సర్వభాషావ్రవేళమున [సీసము సముదావా 

రణము, 

వీథి కా పురవర్గ్శ నను హా 

సంస్కృతము 

(భజతే కుక్కుటేశ్వర మూధ వాలయాభ్యాం ఘునారూఢ సాభాంతెకీణ 

పార్శి 

బోసిల్ హమిోవ జపాన్ కాజ్ నమూన బీ హిమృత్తుసా పీర్చి హి రిసాల 

బ్రంగ్లీ మ 
'రావునూ ర్యారావు 'రాజూబహోదుర్షి శారిటబ్నిలూాలె ప) జెంట్స్ ఎవి 

శెలుంప 

చదువుల ఫుట్టిల్లు చల్య తెమ్మురజల్లు మేల్నొల్లు పొగడిక మిరంబెల్లు 

మేటిసంటల "కుంకీ కల్చిమెడలంకి 

భెన్టుబా న్ న్లొడొవరీ యీా్ట్స్ ది సీజె 

ముర్చు సీర్య జవాన్ జవాల్ మీార్థనాన 

వీధికావుర మేవ (తివిష్టవ మిహ, 

తతత 

11 
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1848-1919 

అటు బేల నియోగ్యిభాహ్మణుండు.. జన్మ పానము! రాజనుెపీాం దో 

వరము, లల్లి ఫున్నమౌొంబ, రండి సుబ్బారాయుడు... ?నవము? 

16-4-1848.  నిరొ్యణను! 275.1919. విరచిత (AoE up 

180- పబోధ దం[ద్రేోదయమను, నూలతీకధుకగను, కమూళసి ఇన్నీ 

ఘత్రచు, అధీ జ్ఞానశాపంకేలను, SE 5D, పారిశ్ళం ద పాటక ము, 

సర్యరాజ పూర్వ చేశయా తలం, నినీనుకర్తకుని చర్విత, రాగి మంజరి, 

శాజకేఖర జర్యిక, నీతిచంద్రిక, ఆంధకవ్చట చర్మకము, న్వీయచర్మొకము 
(ప్రహసనములు మొత్తను రర, ఇత్యాదులు, వివులదర్శికిరునకు వీరి 
న్వీయచర్శిత (2 భాగములు) చకున్చకొన వల ముం ఈ. 

పీరేశలింగంగారు తెలుగు వాబ్బ్యయ నున దొని తొక్కని 

(కొత్తడారు లన్నియుం దోొక్కిి యాధుని కం చాబ (యమునకు 

మౌార్షదర్శి యనివీంచుకోనినకవి, ఆయన రచించి? (గధ మలు నూటయిరు 

వదికిం మైగా నున్నవి. * అయిగవవాచకము'ి ముకలుఖొన అంధ 

కవుల చాత్ర” వజ (శాసివారు. నవలబటప దాూిచరాకినొటు. నాటక 
ములు రచించినారు. కథలల్లి నారు, న్యాసములు వెలు వగిందినాగు. (పహన 

నములు (పకొటించి రారు, గంథవిమర్శలు సంభానిం చినాగు, కాను ” రథ 
ములు సంశరించినారు. చారిత్రక కృతంు (పదూంచినాగు. వార్తా 
షృత్రికలు సంపాదించినారు. విశేష చేనునంగా నీ సారస్యత ౪ "ఖలకు/ 
గొన్ని టికి(దోవచూవిన వారు కొన్నిటికి రాచబాట 'వే,నవారు నైరి, 

పందొమ్మిదనశ తొబ్టి "శేషూర్థమునుండి తెలుగున నొక (శ్రొత్తయుగ 
మారం మైనది. డానికి గద్యయుగ మని సాధభారణవుం టేకు పెట్ట 
వచ్చును అంతకుం బూర్వము వచసన్యగంథములు మక్కలి తళక్కున. 
చంపూపద్ధతిని పురాణములలో నక్కుడక్కడ నచన మవ యోగింపంబడి 
గద్గి (సబంధములభో వ్లబ్గనము ఛండోనిర్భంధము భేనిపద్యములవ భె 
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నడవిం చిగ్మి ఇంతియేకాని ఇతి శ్రీ) గా గద్యము గల(గంథనులు 17 వ 

ర తాొష్టీో మధురా పరిపాలకుడైన విజయగంగ చొక్కనాథుని కాల 
మునుండి కాని బయలు దేటులేను, మధు రాం(ధ వాబ్బయములోం 

బుట్టిన వచనరచన లన్నియు, జొ రాణిక్ గాథధా్యగథితములు. పోనీ కన్య 
మిశ్రుని (పబోధచం[ద్రోదయనాటక మును నంది మల్లయ్య, ఘంట సింగన 
కవులు (పబంధముగా మాగ్చిరిగాని నాటకము నాటకముగా నాంధధ్ధీక 

రింపలేదు, “ విద్ధసాల భంజిక * ను మంచనకవి * కేయూూరబాసహూ 
చరిత ? 'కావ్యముగా మార్చెను, (ప్రాచినాంధ్రకవులకు వచనములపై 
గల యుపేశ్రాభావమున కిది నిదర్శనము, (కొత్త తీరుగల చిన్నయ 
నూరి “నీతిచంద్రిక” తెలుపన మొట్టమొదటి వచన(గ్రంథము, 
చిన్నయసూరి వేసిన వచన _వాబ్బయబీజమును ఏ ₹ేళలింగము 
పంతులుగారు. మొలపీంచి వెలయకజేసిరి ఏ లేశలింగముగారి రాజి 
శీఖకచాకకు. గోపాలకృష్ణన సెట్టి * రంగరాజుచరిత్ర ” తోం బోలి 
కలు గలవని యొకరు చూవించిరి అగులాక్ ! తిక్కన కన్నిబహ్మ 
యనునట్లు పంతులుగారు గద్య(బహ్నూ. నూరి నీతిచందదిక తరువాత 
న్నువనన్న భావనలో పీరేశలింగముగారు సంధివిగ్రహములు (వొసిరి, 
పీర్చిశ్లెలి సుమధురము సులభమునై సర్వజన గావ్యాముగా నుండును, 
నంధులచ్చ టచ్చట సడలించినను రచనలో మాధుర్యమునుమా[త్రము 
తోలంగీించ లేదు. అన్య దే శ్యములు కొన్ని యుఎ యూగంచి+ను నందము 

జెజుపలేను, (పజాసామాన్యమున కర్ణము కావలయుననియు సంఘ 
సంస్కార (వచారార్థమనియు ఏీరికైలి లేలిక పఆుదుకొనిరి, వీరి రాజ 
"శీఖరచక్కితముు. సక్యరాజూ పూర్య'జేశయ్మాత్రలు అంగ్లేయరచన లకు 
భా య ల్రైనను స్వతంత్ర రచనములవలే నుండి నవలలకు చారిభరాసినవిం 
పీశేశలిం౫ము పంతులుగారు వచసములో నొక విలక్షణత పెలముంచిర 

బిగ్ సోటక్ముల మాట ఊూచించినవో నివీ యింతకు బూర్యము 
కెలుగునలేన్సు యమగానములుమాశ్ర మున్నవి, కాళ్ళిదాసకృత 
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శాకుంతలము వంతులుగా రనువదించి 188కి లో నాపిన్కు-రించీగి. అది 

మొదలు వేదము వేంకటరాయ శాస్త్రీ (వభ్ళతులు పదిమందివజుకు నొ 

నాటక 'మెపరిశ క్రికొలంది వా రాంధ్రీకరించికొనిరి, ఏీశలిం%ముగారి 

ఆంధ శాకుంతలము రంగ స్థలనులకెక్కి- య'నేకుల దే నభినందింసం బడినది, 

చల్లని.వై (శ్రమం బడం౭ంనంాలిన తోనుర పాకు వీవనిల్ 

మెల్లన గొంచు ఏచుదునొ మక్కిలికీతలమైన వాయువుల్ 
సల్లలి తారుణాబ్బ సద్భశంబగు నీచరణద్వయంబు నో 
సల్టనపాణి 1! నొాతొడలవై నిడీ వోయి బట్టు వాడినో | 

కొొందలముండెడెందను శకుంతల కఈొనిపు జేలయునం చయా 

(కందుగ బావ్పరోధమున గంకఠమునుంజె డె, దృవ్రీచూ+ంద్యా మిం 

బోంజి నొకింతెపెంచిన తపోధనులే యిటుకుంద నంతగా 

గుందుదురో తమంత గనకూూూతంలం "బొయు గృహన్థులక్కటా { 

ఇ త్యాడిపద్యములు కలుంగున మజు(మోసినవి, ఇాకుంగీల సుగాక 

(వబోధ చంద్రోదయము, మాళవిశాగ్నిమి(తీము, ర త్కొవళి మున్నగు 
నాటక బి. లొంధధ్రీకరించిరి. అంగ్లోయనాటకముల బట చవుత్కౌార 

రి తా వళి, కల్యాణ కల్బవల్లి, రోగ ముంజది అం వానీనీ రచించిరి, 

(ప్రహ్లాద దక్షిణగోగ్రహాణాది పురాణనొటకములు (ఎసరి, 
పంతులుగారు కృతిక రలేకాక , (పాదీననుసా౫.థబుల నెన్ని టినో 

ము(్రంపీంచిన భొపూపోవకులుకూడను. నాచనసోదునాథుని యుత్తర 
షొరివంశముు అనంతుని భోజరాజీయము, చజిగొందధర్భున చీత భార 
తము, నందీమల్లయ్క, ఘంట సింగయక వుల వరాసాపురాణముు నారా 

యణకవి పంచతంత్రము శాకమాని మూర్తి పాంచాలీ పరిణయము, 
'ముల్లరామూాయణ ము మున్నగు కబ్బములకు పీలీశ లింగ ముపంతులు 
గారీ తొలుత సచ్చు వెలుంగు మూవీ వున్నెము గట్టుళొనిరి, 

ఏలీశలింగముగారికిం దొల్లి తెలుగులో ప్రహసనములు లేవు, “చంద్ర 

- శోఖావిలావము” వంటి లిట్టుకవికలు మూత్రము గలశు, సంస్కృతమున " 



కందుకూరి వీచేళలింగకవి ర్రీక 

జాలనున్న వి. (ప్రహసనని ర్మాతలలో పంతులుగారే (ప్రథములు, ళా 

రము” అన్నుపపూసనములో మేద స్తపుచెలమన్మునూటలు కొన్ని నుచ్చు: 

“నివు అద్భష్టవంతురాలవు గనుక వొక్కమోస్తరుగా . ఆచారం 

" జరుపుకుంటున్నా వు, న*కు నీలాగుజరుగదు అక్కడికి నేను శోజుకు రెండు 

i, 

వందలస్నానాలు వేస్తాను, ఈవేళ మట్టుకు ఇప్పటికి పదిస్నానాలు వేసి 

నాను. తెల్ల వారిలేచి దొడ్లోకి విళ్ళినప్పుడు కాలికింద యేమో మిత్కగా 

తగిలి అది యేమిగుడ్డో అని తలనిండా స్నానమువేసినాను. తరువాతే 

మాకోడలు దగ్గరనుంచి వెళ్ళినప్పుడు పైటకొంగు తగిలినట్టుఅసుమానం 

కలిగి మళ్ళీస్నానము చేసినాను. గోదావరికి "వెళ్ళి స్నానమునేసి బిందె 

ఎత్తుకొని వస్తూ టట్రలు వుతుక్కునే వాళ్ళ నీళ్ళు పడ్డట్టుతో చి మళ్ళీ వెళ్ళి 

ములిగినాను. తీరా వడ్డుకు వచ్చేటప్పుడు నీళ్ళలో శాలికేదో ఆకుతగిలి 

అంటక స్పిళాలు తోమెవాళ్లు వేసిన అంటాకని నీళ్ళుపారవోసి వెళ్ళి 

మళ్ళీ స్నానం చేసినాను. తరువాతే బిందెత్తుకొని సభుందనారం వచ్చే 

టప్పటికి ఇరవై గజాలదూరంలో మాలసాడు కనబడి నిళ్ళు నడివీధిలో 

పారవోసి చాణ్ణినాలుగు 'తిట్టి వాడిజినానికి ఉసూరుమంటూ మళ్ళీ నెను 

కకు గోదావరికి వెళ్ళి స్నా నమువేసి నీళ్ళు తెచ్చుకున్నాను కల వటట రికి ఈలి 

ఎన్ని స్నానాలయినవో లెక్కపెట్టినావా?” ఈయన ము త్రము ౫ 

(పవాసనములు కూర్చిరి అందు పదునాల్లు పెద్దవి. ఏరి (ప్రహనన భాష 

పొగసుగానేయుండును, స్యాఖొనిక తే కొంతతక్కు- వం 

ఏరు “ తర్కసంగ్రహాము ” నకు జక్క-ని తెనుంగు (వ్రాసిరి, జ్యోతి 

శా మ్ర్రము=కారీరశాన్ర్రము ననువదించిరి ఆంగ్లోయభాొపలోనుండు 

భౌతిక శాస్త్రము లాంధ్రీకరించుత్రోప పంతులుగారే చరావీరనవచ్చును. 

జీవితచరి[త్రరచనమునకు. 'దెలుంగున సూత్రము వేసిన వారు ఏశేశే 

భీంగముపంతులుగా"కే. వేనుభూపాలీయ రఘునాథాభ్యుద యూదులు 

సంస్కృతములో వెలసినవి, జానిలోల నీతకున్న్టంత | పొభాన్యము ఛం 



ర్రీఢ ఆంధ రశయికేలు 

మునకు లేకు. ఆం(ధమున రామరాజీయాదులు “ెండునుూాండు వారి 

(త్రకరృతు లున్నవి, ఇపియు నట్లే చే, ఆ గ్గ వం: దాయ ననుఫరించి 

పంతుల గు తోలుత కిథోరయా మనసో గాక చ నం, జీనసుచరి 

(త్రము తెయంటలో నిలయ జేసి”, అక్కడినుండి యసీగజీవిత చగి తలు 

చితింపంుజినవి, “ోనీీయచిత  రచనాగంభము వేలం నాకును లే, 

ఇం 1910 లో వెలువ ంపణబడినది, పంతులుగారి చిన్న తనమునుండి యు 

గలచు క మంకు సమ్ముము గా వొయంబడీనది. నూక 1కే ములటుకూడే 

విస్మృరి౨పక వీరీధ్యశము నంధా౧౦ఏ*. ఇక వి మేధాబలమునకం బల 

కరనుగు నిదర్శనము కచ "(త్ ము చదు స్రనప్ప్వూకు నమకాలభికులకు నాళ్ళు 

స్తుతి గాను పరనింద గాను నువు కోన్ని పట్టుల గోచరించును. ఈ 

విపు కుమే పసందుబు కాగు తొోలునశ: చీపఫోనకి. ఈప: క్కు బరసిన నారి 

స్వరూ స్వ ళావాదులు శేలియును, 

“కుండ  నేయగమము శనంబడీనను నాది సహీంచి యుండెడి 

స్యభాపముకాదు అయకనుమునకు( (+ త్మికియం జూచువజకును నొ 

నునస్ఫున కూజట కొలు" దు. ” ॥ 

46 ఈశక(రుడు నాకు జము (వొయుశ కీని [పసాడించియు 

న్నాందు. పద్వమునుగాని వచనమునుగాని నేనాశ సారియే (వ్రాయు 
చుందును, (పోసిన జూనినీ కురేలదిద్ది (వాయుట నొాకొల వాటు లేకు, అందు 

చేత న్యావాంత దిద్ది దిద్ది మరల మదల (న్రాయుచుండువారి చొనివళి 
నంత మెజుగుగా నుండదరుకొనకను, 

|  “వకసంభా ద్విసంభా శాహుల కుంకుబుద్ధి ని క్లే వము కీొంతీకోల వాండ 
నగుటబేత కేనింటనుండి పాఠశాలకు? బోవ్చచు నొకోసారిరారా రెండు 
సారీలో దారిలో, కాళము యూాచినంతన్యూత్రమునణే నాకది ముఖ 
స్థమై యప్పటికి దప్పులేళ యస్స'ంచశ కుడ నగు దంటి0.” 

స్వయ ముగ దమచరిత్రము కొకు (వాకికోచటటే నీపై మాటలు 
స్యహాంకాకవూరిశఘులుగా ఫ్టూలరృష్టీఓ: నట్టును కాన్సీ యథార్థ 



కందుకూరి ఏ లీశలింగకవీ క్రీ? 

మరసినచో పీశోశలింగకోవి యట్టివాంే. అద్యతనాం ధ్రవాజ్బయ ములో 

ననేకనూతన నూరగ్గములు వేసి శతాధిక కృతులు రచియించి యఖండ 

కీర నార్జించిన యా కవివరునియడ ఏకన నంధాగ్రాహి త్వాగల కణము 

లుండుననుట స్వభావో క్రీకి దవ్వుగానిమాట, 

అచ్చ తెనుయ కృతులు రచించుటలో ఏశేశవింగకవివి గొప్పచా 

తుగ్వము, ఈయన కుద్దాంధ నిరోష్ట్య ని ర్యచనినై నధ (సకిద్ధ మైనది. 

విలే; శ్యేరీయములో ధీకొకెండ వేంకటగత్న పండితుడు పంతేలుగారి 

నిటులు కొండాడినాండు ; 

అచ్చ తెనుంగు గబ్బ మలవరించుట కూచి 

మంచి రిమ్మనయును, మంచి తెం౫గ 

నయున్క లింగనయును సయమూున సీయభా 

పాభిమూన మాన్యు లని నుతింతు- 

తిమ్మునార్యు(డు, తిలగన లతోపాటు. ఏ శేశలింగకవి కూడ అచ్చ 

తెనుంపం గబ్బములు కహూర్చుటలో దిట్ల, 

=f ౫ విచరిత్రకచశరము ([పచుర అవేసీన వాగును పంతుంఎణా "లే 

(శ్రీగురుజూడ (శీలా నుముూార్తి గారు ఆంగ్లో చుం పనసరించినోలువో లః 

దెలుగున గాం ధక విజీఏత ములు |చాసిగి. _ దానికకు నాతపిశీకగి గం వి 

శారు “అంధక వులచరితము” మూండుభాగమిలుగా (వాసిరె, (థ్రీగాను 

మూ ర్మిగారి (గంథము కంక నిది పడ్షగంథను దానికగంెట దీనిలో: 

బారితక చర్చ మిన్నగా నున్నది. కవికాలనిర్ల గోరాదులు 'లెస్ప* నిందు 

గూర్చిగి, కవుల (గ్రంథములలో గుణవోషవివరణము గావించిరి. ఈ 

(గ్రంథము వదీకేశలింగముగారి క క్రి సామర్థ ప్రములను జూలభాగము చార 

కొనినగ, ఏరు గొందటు కవులనుగూర్చి (వానిన కాలనిర్గ యా దులకు 

నవీను లంగీరింపలేదు. (ప్రథమ (సయత్నమున నిది యాజ్షేపణీయము 

గాదు, పంతులుగారనంతముగు 'ాషా సేవచేసిన మహాశయులు, సంభ 
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సంస్కరణ పియులును, & భానరి(నావాకరగోద ఇనుముగళు! బరిఫ్నా 

గావించిరి. ఈవిమయమున వీరు సెళ్ల[పచారయు గావించిరి... శాలీభల్ట 

(బ్రహ్మయ్య ఇాస్ర్రీగారికిని పికి బచబుశాలనము వివాద మూసీవయు 

మున సాగినది. ఇది యాం(ధమునకుం బరిచితము, 

వి శీకలింగముగారు. పగలు నంన్కరణనవివమయమనుబలో. ఒనిజీసి 

శా,తులు (గ్రంథరచనము సా౭గించుచుండు నల వాటుకల వారు. నీవనరోగ 
వీడితులగుట రాత్రులు వీరికి నిదప్హైడిదిశాడు. ' శాగ్తినగునూనె ! 

యాహార(పాయనుగా నువయోాగించుకొనుచు (గంథరచన 'చేయుచుండ 

వారు. ఈయనకలనునకు మొగమోటము యనునది కలలోన నలేదు, 

సంభూచారములకు వ్వతిలేకమై. "పెద్దలకు (బతిపాభాంగము. కలిగించి 

యియన (వాత యభియోగముల “కెక్కీ.నది. శాని యీయన నర్వ 

వాదిత విడవలేదు. చివరిశాలమున నవనిందలం బొలమయెగిను, వెలిళాం[డ 

నవావానము వీడవలసివశ్చాను. ఢనవ్వయ ముయ్యిను. ఆరోగ్యము 

ఇజెను ఎకి క్లి స్లపరిస్థితులు తటస్థించినను కర్భశూరగగరు నత్వవాది 

తము విడునలేదు, ఈయన ఇచాజా,ధురందుకంళకు (వాంతజీర్పు 

గాప్పది. వీకేశలింగంపంతుణునంటి వీశ్లూపగుండుు. కర , శూరుడు, 

భి ర్గవంతుండు, "కారుదత్ష్యు:డు, సార్ల త్యాగి, సతంతంండు ఆంధ 

నుహారచయితలలో లేంయు, ఉండడు, 



తీప్పరాన తవుయదార 
బీ 

1849 - 1890 

తేలగానంశీయుయడు, తల్లి: చిట్టమాంబ [చొట్టన్ను] తండి ! వేంకట 

స్వామిదోర. జన్మస్టానము, నివాసము : విశాఖమండలములో శ్రీకా 

కుళము తాలుకా నిధ్రాంతే((గానును. జననము; 184ఉ9నం. సొమ్యు 

సంవత్సర (శ్రావణశుద్ధ చతుగ్దశీ గురువారము. నిఠ్యాణము:? 1890 సం. 

బిళ్ళతి సంవత్సర పుష్య శుద్ధ పూర్ణిమ. ము(దితశతశములం: ౧ నీతశత 

కము. -౨ి, సౌండురం-గాస్టోత్త్మరశతము. ఏ, శామినీ నిర్నోహజనన తారా 

వళి. ఈ. విటీవిట నటశార్భ్గమాల, ౫. ముఖలింగోశ్యర శతకము. ఇ. నిదా 

విజయను. 2. (శ్రీ డేవీ భాగవఠమవోపురాణము. (1658 విరచితేము - 

ఆచ్చుపడ లేదు.) 

(త్రివురాన తమ్మయ దొరగారు మంచికవులుగాం ీరుగాంచి “దేవీ 

భాగవతము” సాం ధ్రీకరించిన వారని తెలుగు నారికి వేజీ తెలుప
నవసరము 

లేదు. చేవీభాగవతము నిప్పటికి నలువుగు శతెలిగొంచిరనియు, నానాల్లిటి 

లోను మూడు ముద్రితములై న వనియు ననుకొని, తమ్మున్న శీ విగారిది 

నమూ(క మచ్చుపడవలయునని మనము కోరుకొనుచుందుము. మనకోరిక 

నమకూరుగాశ ! 

తమ్మయ్యక వీగారు “జలగ దోరలు. దంతహుుండా మాలుకుదారులు. 

సిరికి దగినయీవి. ఈవికి దగ్గపాత్రవివేకము, కవులను సంఖభావించిరిః 

చండితులను గారపించిరి. జేదసాదుల నాదరించిరి. ఉన్హాము జమిందారులు 

& కందుకూరు బన సరాజగారు (సతి శ్రావణికి వేదశాస్త్ర పండితుల నాహ్య్వోా 

నించి, పరీతుజేయించి వన్దాశనము లొనంగుచుండు నారు. అక్కడకు 

వచ్చిన పండిత లెల్ల నిక్కు_డ తన్ముయదొరగారినిగ
ూడ దరిసించి నత్కొా 

రములంది పోవ్రుచుండు నారు. వీరిన*టి క వులుగాదు, పండితులుగాదు, 

ఏరిగారవము నొందనివారు లేరని చెప్పుకొందురు. (శ్రీ ముక్కవిన్లి సాంబయ 
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శాన్ర్రీగారు వీరి యాస్థానక వులు, అతున సంస] లాం ధములలో 

నిహాఢపాండిలి యుండి యుభయభాషాక గ యందు కేర్పుగ లకి వులు, 

పీరి * జానకీశ్వరళతక ? మొకటి (ప్రకటితము. ఇగెంండితుని తః సంస్థాన 

మున నుంచుకొని తమ్మయకవి పోపీంచెను. ” ఇఒ పూర్గులని విశ్శవిద్యా 

లయమువారినే చెన్న లబడిన (తిఫురాన చీకటం నూర్వు[పసాద రాయ 

కని తన్నుయదొరగారి కవం-రరళ్ళ మేసుండీ 1 బాంభట్టుండు,. తీతు 
(తుడు భూవణభట్లునలె నీతల్యడి భొడుకులిగుభు గ పండితులును, వులు 

నగుట మెచ్చుకోందగినడి, చమ్ముయదోగ డు ధన్యుడు. జేవీ భాగ 

వతులై పోతరాజు ' భొగనకకవిగ? నారాధంచుచు “ జీటభాగవతము ' 

శా నాంధ్రమున రచించినాడు (శ్రీ, సూర్యు (పసాద రాయక తండ్రిని 
గూర్చి యిటులు(వాసిను, 

య్ భాగవతో తముండన(గ (బస్ముతి కెక్కి... జతుర్షగిద్గరీ 

భాగవదాతకీ రియయి భాసిలె కక్ష కళానుధాఢ్యమాా 

+ భాగవతంబు: దాం చెలుంగుబోస రచించియ గంగ నమ్మునో 

భాగవ శేణ్యు నన్న (గను బన్న గనాథున కైన శక్యమే | 

కక నిర్వచన శుభూరసంభవను 03 

అదియుగాక తమ్మ్శయదోరగాగి కుమారుడు (పసాదరాయకవి 

తంశడ్రిగారిస్వర్లతికి వగచుచు “ మృతజీని జవితొన్ఫుతము” అను 
చేరితో రచించినకృతిలోని వద్యములు చదువవలసినవి, మూడు పద్య 
ములు మాతను (ప్రచుగించెదను, 

ను, నిను మూంజేందుల్యపాయమంద విడి దెన్ సీతండ్రి, నీవంతకుం 

జిననాట న్ననుం బౌసిపోయితి విటే చిత్రంబు నీయట్ల నే 
మనున య్యా ! విళృ సొఖ్యముంబడయగానోంచన్, బిరంబొయునం 

దను కల్భుల్ నృథగాని తిమ్ముయనిభూ | తండ ! కప్మిగానుణీ | 
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మ. అవసానంబున డారపుత్రికిల డాయంబిల్సి నాకోస మా 

రు వగం బొందకుం. డీకులాంకురిము వేరుం బెంపునుం బొంది (పా 

పవు మొ కంచును సప్పగించితేంట మాయక్క_య్యకున్నన్ను నం 

త్ర విాఖేసజ్ఞుండవయ్య తమ్ముయవిభూ ! తండ్రీ ! క ని(గామణే ! 

మ, పదుమూందేండుల (పాయమంద కవితా(ప్రాలీణ్యముం జూవీ న 

లది శింజేడులు మాతే మీ (బదికియున్ భాస్వద్యశోవల్లి క్ర 

ప్టదిశల్. (పాయకులు సేసి ౧౮రవి ని వీశస్థాయి దై నిల్చి త్ర 

త్ప్సదముం జేరితి నాగ తమ్ముయవిభూ ! తండ్రీ! కవ్మిగ్రామణే | 

తమ్మయకని జేఏభాగవతరచనకు సరిగా స్వభాను సంవత్సర మై (త 

శుద్ధ (ప్రతిపత్తు [1888 - వృపయల్ 8 తేదీ] నాయడు (శ్రీకారము చుట్టి, 

"రెండుమూంజేండ్తలో సమా ప్తిగాపించి రన తెలియుచున్నది. ఈ రచన 

మయిసపిమ్మాటం దమ్మయక ఏ మూండునాలుగేండ్ల్త కంటు నెక్కున 

కాలము (బడికీయుండ లేదు, ఆయసు నిర్యాణము 1890 లో. జీవితము 

పూ ర్వార్థమున నీవో ఫొన్నిశతకముల్సు కొన్ని చిన్నకృతులు రచించి 

పరిపాక దశలో భాగపతిము (సారంభించిర. ఆసంగతి మనకుం గవిత్యము 

లోనే పొడంట్టుచున్నది. * గడియలోన నోొక్కకావ్యంబు రచియించు 

భూరీతర కవిత్వభార గలండు” అని ఏరినిగూర్చిేసిన ప్రళంన సుపశంసం 

కాకున్న ౧౧వేల (గ్రంథము 'రండేండ్డలో నెట్టుల్యవాయుదురు ! శ్రీ 

దాసు (శ్ర) రామకి పఏీగారు “బేఏభాగవతము” ను నాలుగునెలలలో (వాసి 

రట పట్టుదల వచ్చినపు డట్లులు రచీంచువారిని మనము ఇజాలమంది 

సెటుగుదువము, తవమ్ముయక విగా రాకుగతిని రచించినను ఏరి జేఏభాగ 

పతము నుందరతరముణా సాగినది పూర్వక వు ఇ లీక్కనాదుబకున'లెచే 

ఏరికిని కృతిరచనారంభమునయలవచ్చినడి. కలలో (శ్ర్రీరంగపతి సన్నిధి 

శనీ నా కంకితీము౫* జేఏభాగవతము: దెలింగింపును నినంటం యథార్థ 

యుగం దను యుడోొగ యటిగామభళక్క్తుడు. ఆయన కృతుజెల్ల 'భ గవ 
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దర్చితేములే. తేమ్మయరాట్క-పీందుని భాగవతగవిగలోని కమ్ముందనము 

చూరలిచ్చుట కీపద్యము లుదావారణము౫ నిచ్చుచున్నాండను, 

క. కాలము గడచుట నైజం 

జీలీలలనై నం గడచు కీనులకు, సము 

జ్వేల వ్యసనమ్ముల, గుణ 

శాలురకున్ హరికథా (ప్రసంగ సశమునన్ , 

సీ చేఏిపద ధ్యాన దినకర (పభలనే 

ఘూరసంసారాంధ కారిమణంగు 

'జీవపదాబ్ల సంసేవోనిలంటబుబేం 

దాష్మత్త్రయ మహోంబుదమ్ము లగు 

జేపీ వివిధ నామభేయ స్తనాన్ని చ 

గలువ, కుప్కూ-రణ్య గణము or 

జీపీనముస్కాొర దిన్యానధమ్ముచే 

(బ్రబలేం దియాప తాపము అణు 

గీ భక్తజన పరిరశణాస క్ష యగుచు 

“జీవి సరో శ్తమస్థితిం జీజరిల్లు 

సత్య మిది నిగనమాగను నమ్ముతమ్ము 

శొనకమునీంద ! నీ శీల నందియమ్ము. 

[వ్యానళ్ళతతపశ్చర్య = శుఖోర్ప్న త్తి] 

శ, కన్యన్ నవ్యనయోనిలాస లలి తాశారాలగ రంగళఈ్కశా 

థన్యన్ సత్కుల నంభోవానులచరి త్ర న్ఫీత సౌజన్య స 

మ్నూన్యన్ దువ్మ్భత వంధ్యతో పధిక థా మాత్సర్యరోగ[కు'ా 
ఛూన్యన్ బొందిన బొందనచ్చును, దనూజన్ నా క దెట్ల స్పెడుణ్ + 
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ఉం అబ్బునుగాక ! బంధనము లైన లతాంగుల పొందుమేలె? య 

బ్బబ్బ! జగంబునం బురుస్తుండన్నదవా స్తికిం గాలినంశేలల్ 

గుబ్బెత 'అెంచిచరాడ నిది గూడదు సంసృతింహాడి చిక్కండే 

గిబ్బపటాణి శాతు తమకించి సతీతనుపాశ బద్ధుడై. 

[మింటందోచిన ఘృతాచిం జూచి) 

సీ, కాదంబినియొ చే శిక మొ యెటుంగల రాదు 

ద్విజరాజొ వడనమోా తెలియ రాదూ 

కనకాంబుజమ్ములో కరములో గనరాదు 

తోరలో నఖనములో తలంపరాదు 

స్వర్ణ దీ ఏచులో వళులో పలుకరాను 

గగన వెరూా మధ్యమో గాంచరాదు 

'. చక్రవాకములొ కుచములో యరయరాదు 

మటుపొ, మేనో యీరుసజుసరాదు 

గీ. నన్ను వంచింపవచ్చిన నవ్యదివ్య 
కాను మోహన జేనతో కార మిదియః 

నిక్కవుని మాని లోలోన న్రుక్కిచిక్కె- 
నూటలననచ్చు, వచ్చునే మనసునిలువ ) 

ఉ, చన్నులపింప్కు పాద జలజమ్ములశింపు, మనోనారమ్నులో 

కన్ను లసొంపు, మైయగరుకంవు, కనుంబొము వంపు, (శోణులక్ 

తిన్నెల నింపు, నెన్నడల తీఆనిజంపు, నఖాళితెంపు, సజ్ 

(కొన్న సయింపు ముంగురులగుంపుం దలంప వరింపకెట్లగున్ 

[(ప్రథభనుస్క-.ంథ ము] 
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1851 -1897 

తెలగాణ్య శాఖీయ (భొన్మాణులు, ఆప స్తంబన్మూకులు, హారీతేన 

గోతులు, కాపురము రాను 'హీంద్రభరను, జననము కారుమూగు 

(తెనాలితొలూ కా) తండ్రి. ఆప్పయ్య, జననవర్సరము 1651. నిరా 

ణము 1807. రచనలు! ౧. అరోగ్య సర్వన్వము ౨ గగుడాచలను 

ఏ. నందక రాజ్యము ౮, నృుచ్భళటికము ౫. ఈ ర్రర రానుంర్నిక్రీయు 

జ. నూతృస్వరూపస్మృతి 8, అంధధ్రరఘువంళము ౮, జాలియను నీరు 

జా, ముముతు తోరళము మున్నగునవి, 

రాజనుహేందవపరమునం (బకృత' కవిత్రయ నుసంబడీన వలో 

నాను బేవశా(స్ర్రీగా రొళరు, తక్కుగల యిర్వురలో వద్ద'ది సుబ్బా 

రాయండు"ా రొకరు, వేజొకరు దీరేశలింగము పంతులుగారు. కటతొ 

విషయమున? గాంచిన చో నీమూావురకును జూలభేదమున్న ది. కొళ్క్కెండ 

వేంక టరత్న శర్మ, అకోోండి వ్యాననుూ రి కొస్త్రీ వాసు టేప శాస్త్రిగారలు 

కవ్చులలో నొక ేణికి సంబంధించిన నారు, ఈ నువ్వుర రచనలలోను 

నొక (ప్రత్యేక విలతుణత యుండును, వీరిలో నొకరు బవాుగంథ కర్మ 

లగుమపో మహో పాథ్యాయులు, ఒకరు భార 'తొంధ్రీక ర్తలగు నొంధ్ర 

వ్యాసులు, ఒకరు దృశ్య (శ్రవ్య కాన్య రచయితలు గా విఖ్యాతులు, 

ఈమువ్వుర రచనలలోంగూడ నించించుక భేద సమున్నన్యు మొత్తను 

విగాంద నెళశరకపు కవి శేణికిం జెందిన వారుగా డోలదెదరు. 

వాసు దేనా స్త్రీగారు విద్వద్వంశీయులు, ఈయన(ప్రవితామవాుండు 

వెంకటళినావధాని వాసికెడ్డినారి సంస్థానమునం బండితుండు. నున 

శాస్త్రిగారు బందరునోబిలు కళాశాలా పండితులైన కోరాడ రాను 

చంద్ర శా స్త్రీగారికడ సంస్కృత విద్యాభ్యాసము గావించెను. అదీగాక, 
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రాజ మహేంద్రవర కళాశాలలోం జడివి 1872 లో బి, వ పట్టభ్యదు 
లయిగి. ఆయీఃడు “మాక్టోనాల్దు” బంగారుపతీకము పీరికి లభించినది. 

1874 మొదలు 1896 నుక రాజము హేందవరమున (పభుత్యకళా 

ఇఛాలాంగ్థ సహాయోపాధ్యాయపదవి నలంకరించిరి. తరువాత బాత 

ఛాలా సనవశయపరీత కులుగాం గూడ నుండిరి. 

వాసు జేవ శొస్ర్రిగారు "వీరుగొన్న రచయిత, ఆంగ్లనాటకను లాంధ్రి 

కరించుటలోను [కొ _త్తయితిన్ఫ త్తముతో స్గతంతీ నాటకములు నంభు 

టించుటలోను శాస్త్రీ గారికి (బాథమ్య మీూయనలెను. జూలియస్ 

నీజరు.  సీజరుచర్నిత్ర ? మనువేర వీరాం(ధీకగించిరి. ఏరి * నందకరాజ్య ? 

నాటకమంతయు చేటగీతేముతోనే సాగినది. యాపద్యమరయుండు, 

'లేట గీత మంటె దీనిని (వాయంగ 
మంచి దంచు దోంజి మదిని నాకు 

సాయ మండి నాకు నదయత బుధులార ! 

వావిలాల వాను చేవ శాస్త్రీ. 

కథా సరణియందు పాతల పేరులయందు నూబువు చేయలేదు. ఈ 

యాదర్శ మే వీకేశలింగము పంతులుగారి 'వెనీసునర్కక చరి_తాదులను 

వెలయింపం జేసినది, * నందక రాజ్యము? స్వతం(తాం(ధనాటకములలో 

మొదటిదిగాం బరిగణింపవలయును. దీని (ప్రచురణము 1880 లో, దాని 

నీకికలో నిట్టున్నది ౩ 

-.ఇది నేను (వాయుటకుం గల్లీన ముఖ్యోద్దేశము మనవారిలో, 

అందులో (శావ్నాణులలో బవుుతరము గాల గాన్బించున టి మైకమత్వ 

మూసను సర్వవీధంబుల నీక రించి జానివల్ల మన మెల్ల ములువడయ( గోర 

వలయునని యెజీంగంచుకు గాని నుటీయుకటి కాదని స్పష్టముగాంకెప్పు 

చున్నాండను,  ఈసంగతినే పొడి మాటలతో: దెలియంజేయక కథ 

రొొకటి కల్పించి యందులో. బరస్నరవై రములు పెంచినచారు శిశ్చింపం 
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బడీనట్లు కూర్చుట మంచిదని యుంచి యిక నాయభి(పాయంబున మన 

వారెల్సరు గైకొందు రని తలంచి నాటక ధోరణిని వాసితిని.. ,. ”” 

గీ తనాటకముల కీ నందక రాజ్యము ముంగలిది, పూర్ణఫుగామ్యు వ్యవ 

వరము లిందు నుందరతరముగా  నభివర్షితములు, పద్యపయోగమున 

నంఠ (ప్రొఢిను పొడసూపదు గాని స్యాభొవికత 'పెద్దగానున్నది. 

వె దీకులపక్షమున రానుదీ క్షీ తులమాటలు 1 

భూవు సంప త్రీకిని వారె మూలబలను 

శావునన వై దికులకు భూశాంతులు మును 

సక్కు.లుగ జీవనములు కల్సించినొరు 

బహుదీనంబులు పో గుటుంజములు “పెరిలో 

సజకో పాతీలో చిక్క మానారు సగము 

తగ్గి జీవించు చుండిరి దొన జూన 

శాని యేలొ, యిటీవల బోనినచ్చా 

రాజకీ యోదోోగుల వక్షొమున శరభోజి సలుకుటు ఫం 

“ఇప్పుడీ దీశ్నీతులు విస్పీ"దెప్పినట్లు 

వై దికులపిని మాకేమి ట్రైరమేసి ! 
మీము నారును నొక్కు మెలల గన్న 

నై.కనుత్య ఫలంబుల ననుభవింప 

గాను నూ సరీవొ రెందుం గాన శారు, 

అయిన నొవేడ్క. నూ కిందు నబ్బ డయ్యు ; 

స్వామి కార్య నిర్వహణను జగడనునకం 

నరాల మయ్యెను నిజముగా భూసవర్య [| 12 

శాస్త్రిగారు 1874 లో మునుశ్ర్రుతారళ మనువేర భజగోనింద శ్లోకము 

లనువదించిరి. 1875 లో “(బాహ్న్మణీయము' (ప్రబంధము రచించిరి. 

ఇది యన్యుద్రితము, బీ రనువదించిన “న్ఫృుచ్ళ కటిశము”* మనోహర 
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మైనది. అటుపిమ్మట తిరుపతివేంఠట కవులు కూడ చాని ననువదించిరి. 
వానుదేవశా(స్ర్రిగారి డ్య _త్తరరామచరి_తాంధ్రీకృతి 1088 లో వెలువడి 

నది, ఏరి తెలుంపసేంతే చాని ననేకు లనువదించిరి. 

పిడి“ మృచ్చకటికము ' శతెనిగింపు మచ్చు? 

తోడిం బండకుండంగా జనము (తోవల నిల్చిన మింటిద్పమైం 

పొడమె శళాంకు. డల్లడుగొ బోటుల చెక్కు_లవోలె వెల్లనై 
యుడుగణ నూ(శ్రయింప నిస లుచ్చిపడన్ వెదచల్లై వెన్నెలన్ 

వడిలిన పంకమందుం బయి పెం బడుచుండెకు పాలధార గా. ” 

ళ్ అధ్ర్యతం సుఖదుఃఖయూ రనుగత ”’ మిత్యాదికమగు ఉ త్తరరామ 

చరితగతశ్లోకమునకు వాస్టుబేవశా'స్ర్రిగారి తెను0ప పరివర్హనపుందీరు ; 
ఎవ్వనికై న జన్మమున హృచ్చమ తేక సుఖానుఖంబుల 

న్నవ్వుచు నొవ్వశే చెలున్రన న్పశతంబును రాగలబ్టితా 

జవ్యననూాడి వార్థకను సా౫ న్నే హాము మెండుకొన్న. దా 

' మవ్వవుం గోర్కి నట్టి యతిమానుహ కాలికి మంగళంబగున్ ! 

ఏరి “రఘువంశము” (గిగ్గుదొరగాికి గురుతుగానర్పింపంబడినది. చిత్ర 

మయిన యాపద్యము చదువుండు. రక ఖృష్టనుతే బోద్ద థ సూతి విళష్ట 

భూతి సకలవిడ్యాధికారి (ప్రశ స్తనూరి, ఆ(శ్రికాననశళ క్షి రాజాదృతో క్రి, 
లగ్లు పుడుకంగలారు శగిస్దుగాగు. 22 ఏీరివ్యుత్స త్రిభారముభో రచనా 

సౌలభ్యోము కొంత్ మజుంగున నుండును, ఎన్నో సద్యము లిందుల 

కదానారణములు చూడనలయ ను. రఘువంశమును దొరగారి కంకీ 

తము నిచ్చుట యీగీతమాలలో నిటులు సమర్థి ంపయిడినది, 

కృతుల కొప్పిరి (శ్రీశిమ్లు కృవ్ణమూలర్షి 
లత్యణకవులు గౌరన సూత్బుబుద్ధి 

కందుకూరి వడ్డాది నిగమ సుసర్ల 
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98 ఆంధ రచయితలు 

పాలెవు (తీపురాన పన్నాల ఫూండ్ల 

బారణానీ చిలంబు దుర నిడమ ర్ని 

పం(ద్రి సత్వవోల్ కోట్లూరి బయహఫు నేడి 

జగటి శల నా దేళ్ళ గుండు గురుజాడ 

మాడభూసీ. భొటల్కొండ నంశపగోయు 

లోగిరాల జగన్నాథ నాగయాగి 

బుఢులు నరజేసతాంకీత ములుగ? జేసి 

ఈరూలికలో సమకాలికులు (వన క్ అెన్సగాం బొంగిక గా ముచ్చటింపః 

బడినది, రాజనుహేం(డనర రాజకీయ సర్వ॥ ఖా శా లాధ్యాప కశాన్య 

తముడు, సంస్కృత (పాక్ళత సజాణభాసాసామ్య వై షన్యుబోన్ధయు, 

శాస్ర (బహ్మాణార్యుసభా కుద్ధ తాప నునర్గ జాెననుండు కతివయ 

రూపక(పశేతయు నగు వాను బేన శాస్త్రి గాగు ధన్నులు, ఎవరో చను 
త్క_రించి నటులు ఏరి నీరు ఆటవలంధిలో నిముడును, *ో నందక రాజ్య ” 
మందలి యో క్రింది సీసము శాస్త్రులు గారి జీవిత సర్వస్వ నంగహామునకు 

నిలువ్రటద్దము, 

తొల్లి విరోధికృత్తున జ్వేస్థ శుక్ల ద్వితీయాదివాకరతిథికి సరిగ నాన, 
వేయి యెనిమిదగు నూటయేంబది మొకటవ అంటి జూనొకటి నాయడు 
పుట్టి కార్మూూరిలో మ్టమువారింట మేననూనుల కోగ్కిమిోాంద నట్లు 
చేవేండ కృన్ణమ్ము 'శేసాచలముగార్హ యొద్దను బడిచదు వొనరం జదివి 
మేనత్త "పెదళొడుక్లై నట్టి యారానులింగ శాస్తులవారి చెంగటను 
బనందుగాం గాళిడానత్రయ మేము సఠించి యప్పకపీయ నించి నేర్చి 
కాయ్మూర, గుంటూర చీర్సితో నింగ్రీషము చదివ్మి బందర' గొద్దిశాలః 
జదివి నోబిలుస్కూలులోను (బవేశపుయికిత (పథనుశాన్ర్ర పరీత 
నణకు దేలి యఛట వేదుల చేంకటాణార్య నరుల సన్నిధిలో నాం 



వావీలాల వాసు జీవశాస్త్ర) $9 

నంస్కృతముల జాడలు మజుంగులు చక్క-గా నిన౮్గల్ల్ మేర లేని కృతజ్ఞ 

ఛారమొండి రాజమహేంద్రవరము వచ్చి స్కూలులో మేష్టరీ 

వళోదాను మేలుపొంది న ్వేశుకరుణ శాస్త్ర బవ్మాచారినై కాలేజి 

మేష్టరీ గ్రాలుచున్న చేరు నా కువకర్తలై న మవోనుభావుల వేళ్ళు నత 

ముగా భువిని వెలు/గు 

వారి క్రీయపూర్వ ఫక్కి-క వుస్తంబు 

నన్ను6 జెంచి విద్య నాకు జెప్పి 

నట్టి దయకు. గృతిగ( బట్టి యి్చిద నిదే 
ల ణి ౬ 

నావిలాలి వాసు చేవ శాస్త్రీ. 

తిథి 1-4-1880 నం॥ 



గురుజాడ (శ్రీరామమూర్తి 

1851-1899 
నియోగిళాఖీయ (బ్రహ్మణులు. కర్మడ్రీ ? దుర్గప్రసాడరావ్చ, నిజా 

సము కాకీ నొడ్క, విజయనగరము, జననము 1651. నిధనము 1609, 
(గ్రంథములు : ౧. చిక్రరత్నాశరము .౨. కళ ఇర్లోదయ కథాసం్యగ 
వాము 3, కవిజీతములు ర, కలఫాసిణీ ౫. ఈ నాలి రామకృన్ణుని। థల 
౬. అప్పయదీశ్నీతచారి త్రము ౩. తిన్మురుసువార్మిక్రము - ఇత్యాదులు, 
“రాజయోగి? పత్రి 9+ సంపాదక త్వము, 

, గురుజాడ ,శ్రీరామమూ ర్తి గారికి? బూర్వము తెనుళపన' గవిచగిత్ర 
ములులేవు, ఏ రాం్ల విద్యాధికులు గానం బాశ్వాత్య నిద్యాంసులు రచిం 
చిన కవిజీనితములు చూచి యట్లద ధరాం ధనున నంభానించిరి, ఆంధ 
కవిజీవితముబు క ఖాప్రభాన మయిన గంథను, అందు గవి కాలనిక్ష 
యాదుల కంటి నా యాకవులపి € ఇెస్పుళోను వుక్కి. టివురాణను 
'లెక్కువ 'చార్మిత్రక దృష్టీతోం బరిశీలించిన సీంథమునకుం (బథను 
స్థానము లేకున్నను గవిచారిత్రనుల కిది మార్గదర్శి యనవలయాను, కందు 
కూరి ప శేశలింగము పంతులుగారు తను “కవులచరితి లో మజటుంపన 
నున్న కవులను బేక్కు.నుందిని బయటం జెట్టి వారివారి శాల నిర యమనములు 
న(పమాణముగా నొనరించి త త్తద్ద్రంథధములలోని గుణదోనములు వెల్ల 
డించిరి, ఆకారణమున పీరి కవిజీనితములకంకు, వారి కవిచరిత్రములకు( 
'జెద్ద పేరువచ్చినది. 16880 లో కవి జీవితరచనము వీరిది సాగినది, "రామయ 
నుూరిపంతులుగారి వీశికలోని ఫొన్నిమాటలు పరికింపం దగినవి, 
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# 

గురుజాడ (శ్రీరామమూర్తి 101 

(వాసినట్లున్నను జాలభాగ మిదివజలో నావే బకటింపంబడిన కవి జీవి 

తముల యర సంగ్రహమే కాని 'వేఖుకాదు. ఏవియైన నొకటిరెండు 

కథలు నవీనముగాం గాన్సించుటకుం జేర్చంబడినను నవి యనవనరమైన 

చారిత్రములుగానై నను లేక (ప్రత్యేకము కవిత్వ శ్రైలిం జూపుటకు 

(వాయం బడిన పద్యములు నుదహరణములుగా నైన నుండును... .”” 

ఇదియటుండే, రామమూర్తి వంతులుగారిది సువర్ష్మవిగ్రహము. 

వ[గహమునకు6 దగ్గగుణసంప త్తి. ఈయన “మెట్రిక్యులేమన్” పరీతులో 

నుర్తీర్ణులు. పూర్వపు “మెటిక్యులేమన్” నేంటి ఎమ్. వ లకు సహపాఠి, 

ఏరు కాకినాడ సబ్ కోర్టులో నుద్యోగించుచు రాజీనామానిచ్చి 1800 

లో విజయనగర సంస్థా నాధీశ్వరులు ఆనందగజపతి సన్నిధిని నిలయ 

ఏిద్యాంనుడుగానుండెను, ఆ(ఫభువున రీకనియెడలం జెప్పలేని యాదరము, 

ఆనందగజపతి నిర్యాణము 1897 లో. ఆతరువాత రామమూూ ర్రిగారిని 

సంస్థానము పోవీంచినది. వీరి కఏజీవితములు ఆనందగజపతి పేరుగా 

ఈయన చరిత్రపరిశీలకుంటే గాక కవి కూడను, “మర్చంటు ఆఫ్ 

వినీస్' నాటకమును బరివ ర్తించిరి. ఓగిరాల జగన్నాథ కవిగారి యచ్చ 

తెనుంపనిభుంటువగు “ఆం(ధపదపారిజాతము”ను గొన్నిపదములందు. 

'జేర్చికూర్చి ఏరచ్చుళొట్టించిరి. తిమ్మురును, బెండపూడి అన్న మంతి, 

అప్పయదీశ్నీ తులు ఈమూవురు మహామహుల చరిత్రములు సంపాదిం 

చీరి, తెలుగువారి కందిచ్చిరి, మొ తము, వీరికి ఇరిితనంథానము"పై 

మక్కు.వయెక్కు..న, వీరు కాకినాడ నుండి వెలునరించిన “రాజయోగి” 

పత్రిక, నాండు పేరుగాంచినది, విజయనగరము (ప్రాంతములో ీరికి 

“కాకినాడ పంతం” లని పేరు. (శ్రీ రామనురార్డి గారి “శవిజీవితములు" 

చరిత్రలో నొక కనక ఘట్టము. 

CT 



వేదము వేంకటరాయశణొ స్త్రీ 

1853 - 1929 

ఫ్రదు "రు ("వివ బి హ్మణంలు, తలి: లతను, కగడీ?: కేక 

గనుణళి" మై పుట్టుక మదరాసులో, 'ఫూర్వు లజ స్థానము "ెల్లూరు 

జిల్లా $*వలిత"లూ "లోన మల్లయ పొలము. జననము 16538 డిపో. 

బగు 21 తేదీ, ((జఅమాదీ న సంవత్సర మార్గలిర్ష బహుుళి అ బుధచారిము. 

నిర్యాణము. 1929 జూం 18 తేది ఉదయము ర్-కీర్ నీ, కు) రచిత 
(గ్రంథములు ; (పక్రీయాఛంద న్కు, ఆలం ౪ "రసార సంక పము 16866- 

అంధక భాసరత్సాగరను. 1801 = నందము 1601 - sph 
క్షానళాకుంతలకు 1896- | ఫశాపిస్నదీయ నాటకము. 1807 అంధ 
(ప్రసన్న రొధున నాటక విశుర్శనను 1896 = ఊహానాటకము 1801 . 

బొల్బిలియుద్ధ నాటక ను" 1916. దూళవి కాగ్ని మతము 1019- ఊత్తగ 

రాము. దరిశౌర ధక రణను 1920. మిశ్ర మార్యకీయ, రక్నా భళి, సాహీళ్య 
దగ్పణాం(ధ్రీశరణములు. 180210 శారజూ కాంచిళ శృంగార శవము 
సర్యంకష వ్యాఖ్య 19 18-అముక్ష మూల్య ద వ్యాఖ్య 19%20- రభుజంళను , 
కుమూర సంభనము, ఆవురు కావ్యము, buh, సారంగధర, 

శావ్యాలం భార చూూజణాముణీ మున్నగునవి టీళబళో 1910 లో Bos 

రించిరి. “జనవినోడినీ పత్రిక (పళటీంచికి, 

“కని పండితుండుకాండు,. పండితుడు కని కాడు” అని ఫొందటి 

వోదము, కాళిచొసుండు కవికులతిలకను, అతని పాండిత్యను: భువనవిది 

తము, భవభూతి నుహోకమి అతడు పదవాక $ (ప్రమాణజ్ఞానమున( 

జీరుమోసినవాయ, కవి సండితుండు శాండనుటలో సొగనులేదు. 

వేదము వేంకటరాయ ఇ్మార్తిగారు ముహోపాధ్యాయాలు. సర్గకంత్రీ 
స్వతంత్రులు, కళా పపూర్గులు, న్యాఖ్యాననుల్లినాథులు. వీరు (వాసీన 

పద్య కావ్యములు లేవుగాని కాళిచాన భనఖూతులనలె వీరును మూడు 
నాటకములు రచించిరి, ఇవి మూడుకు మూందురత్న ములు, వానిలో 
(వశొాసరుద్రీయ నున ర్షరత్న ము. ఉన, బొచ్ళిలినాటక ములు రమ్యముశ్రై 

# 
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రంగ స్థలముల శక్కకీరి. గనినవి. ఈనాటగములు నమూండిటికిని పాత 

చిత్గ్వపోవణము పెద్దవన్నె 'జెచ్చినది, మహానుభావము గల వేంకటరాయ 

ఇాస్త్ర్రీగారు (గాంధిక్ (గామ్యములు పాళోచితములుగా. జితీంచి 

(ప్రతాప రుద్రీయమునకు. జేరుదెచ్చిరి. నాగానందాంధీకరణనునను 

(పతాపరు[ద్రీయమునను ఏరు [కొ గృమార్షము (తొక్కుటం జూచి భొందణు 

కీవల (గాంథికవాదులకు. గోపకారణ మైనది. ఏిమర్శనములు వెలువడం 
జొచ్చినవి. అంతకుమున్నే యిదికనిపట్టి “పతావ "లో శా స్రీ గారిట్లు 

(వాసికొని నటిచేం జదివించిరి. 

అంకికుం డార్స్చి 'నేరసికు నంగలభారతి (ప్రొఢసిత్సి నా 

కింకిరినాం[ధి (దావిడియుం గేరుచు దై వియుంగూడి రెన(నికా 

జంకు కళంకు తేనిక విచం(దు(డు తోపి.తోవిబేందుండా 

వేంకటరాయ ళా స్ర్రీకృతి వెంగలిమూణ కెలుంగ శక్యమే! 

(పతాపరు[ద్రీయనునం దురువ్కు-నిచేతన్కు బొబ్బిలిలో సిపాయి చేతను 

ఇాస్ర్రి గారు సందర్భసముచితమగు నంభావణము జేయించిరి. వేంకట 

రాయశా(స్త్రీ తండిగారు వేంకటరమణశా స్ర్రిగారు సంస్కృ తాంధ్రము. 

లలో గొప్పపండితులు, పీరు పరవస్తు చిన్నయసూరికి సహపొళులు, 

తండిగారు "పెక్కు వట్టనములలో నుద్యోగములు చేసియుండుటకో 

చేంగటరాయశా స్ర్రిగారు కూడ వారిణోపా టనేక మండలములలోం 
దిరుగుట్కు తత్తనండల వ్యవహార భాసూసంప్రదాయము. "లెటుంగుట 

తటస్థించినది. బవాుబాల్యముననే (పతొావగుద్రయ కథ వేంకటరాయ 

శాస్త్రిగారి నాకర్షించినడి. అది 1896 లో నాటక హమూపమునకు 

వచ్చి యాంధి కాభరణమైనది. ఈవిషయము తన్నా టకావతో 

రకలో నిటు లున్నది “పరుగంటి (పతావరుద మహారాజును 

తురకలు ఢిల్లీకి ఖయిదు గొనిపోయిసకథ లిఖతముగాని ముదికీముగాని 
నాశిచటను దొరక లేదు, శే గెనిమిబేండనయనున నుండగ మానాయన 



04 అంధ ర చయితలు 

గారు వేదము వేంఠటరమణ శాన్హులవారు తను మిత్త ఏబ్బందములో స్స 

కథను (బస్సు తించునపుడు నేనును వింటిని, వారుచుప్పుటలో సీకథ అరగంట 

కూడపట్టలేదు. ఇటీవల నేను అంధజసవినోదినీముదణాధి కృతంండనై 
యుండగా 1రరికి సం[మున ఈకథను నాకుః దోంచినట్లు నిరివిచేసి యల్లీ 

క థాయావమున( (బచురించియుంటిని, వీన్ముట 1896 సం॥న జూలై 

నెలలో దానిని నాటకోచితముగారూపుతేసి ఈనాటకమునందలి గద్య 
భాగమును మాత్రము (వ్రాసి నామిత్రులకుంజూవీతిని, ” 

శాస్త్రిగారి తండ్రిగారికడ నలుగురు శిన్యులు వేదాంతగోన్థీ తఆచు 
జేయుచుండువారంట. వారిలో నోక (డు(బొహస్నాణుండు.  రెండనవా(డు 

చాకల్సి మూడవనాడు ను సల్మాన్కు నాలగవనాండు క) _న్తవు/డు 
వారిగోనీ శాస్త్రీగారు వేడుకపడి వినుచుందునార(ట. (పళాప చరిత్ర 
లోని మహామ్మదీయస్మాత్ర మంతమనోవారముగాం జ్యత్రింపలలు/టకు 
నా౭టిమవాన్నుదీయ శిమ్యునిమా*టల వీనియుందుటయే కారణనునీ 
శాన్ర్రీగా రనుచుంజెడివారని చెప్పుకొందురు. 

ఈయన చోడవరను బడిలోంగొన్నాళ్ళు (బధా నోపాధ్యాయులుగా 

నుండిరి, నాటి యుకవిచ్మితగాధ నిట్లుకస్తూుదురు. ఆబడిలో “చీరి 
గాడు అను సాకనాకరు యుండువాడు. బడిసనులేవియు ముట్టుళొనక 

మూూండు(పొద్దులు “స్మకటరీయింటనే గృవాళ్ళత్యములు చేయుట, 
ఎప్పుడోోవచ్చి బడియరుంగుమిోందం బరుండుట - ఇది వానిదై నికచర్య, 
మన శాస్తు్రలుగారికి పీనిశర్య చూడ నరశాలిమంట సన త్తి ఇక్క. రమొుక్క 
నొండు పీని కిదిపనికాదని యొక చింతబరికి జేతబుచ్చుళొని నసాళమంటు 
నట్లు నాలుగుచుజుకులు తగిలించి మెల్లయాం దస్పుకోని రంట, నాండు 

“ముట్ట” అని లేచి “సెక్రటరి తో శాన్తు)లుగారి యన్వాయను 'చెక్సి 
కొనెను. సెక్రటరీ ఇాస్త్రిగారిని రన్ముని నాకరును పంపెను, “యింటికి 
వచ్చునవసరము నాకులేదు. సనియున్న-వో మిరు రావలయను,” అని 
శాస్త్రిగారి ప్రత్యుత్తరముం” నిరంకుఖాః కవయః ! 
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ఈపేరిగాయజే (పతాపరుదీయములోని ేరిగాండు. శాస్తులుగారిచెవి 

కింపుగా చేజేని చక్కని పలుకుబడీగాని నామవాచకముగాని వినంబడి 

నదో అది సందర్శ్భోచితముగ (గాంధికమువేయవలసిన బే, (ప్రతాప 

రు[దీయములో వెళ్లి వాయు “నేను కండచీవును. వనునుశున్నావో. పట్టు 

కంగెకు వదలను” అశజకు. ఇాస్తుంలుగారు విశాఖపట్టన ములో నున్న 

సృడు పొరుగింట మునలిమగండు పడుచుభార్యను జీటికిమాటికి నీకండ 

చీమ పదము నుపయోగించి తిట్టుచుండువాడంట. అది జ్ఞప్వికిరాంగా 

నిచటర్యబయోగించిరని వారిసన్ని హితులు చెప్పుదుగు, 

బొబ్బిలినాటకమున నయిశనయంకములో సారాయిదుకాణము పెట్టిన 

వాని'వేరు “బొడ్మి౯ అనిరి. ఇది వీరు విశాఖపట్టనముతో నున్నపు 

డక్క-డిదుకాణదారుని వేరట ఇంకను నిట్టియ నేక స్వానుభ వములు తీమ 

నాటకములలో నున్ధూటించిరి. వీరికి జంగముపాటలు, పడవపాటలు, 

ముష్టి. నారిపాటలు వినుటయం దాస్థపెద్దది. (సతొప నొటకమునకు 

ముఖ్యముగా (బఖ్యాతి గొని తెచ్చినది పాత్రోచితభాన.. క నిచెప్పీనటు 

లీనాటకము “సండితమానుల గంజెసీరు గా నున్నది. 

ఉషాచరిత్రము నెక్తాపెగడయు, సోమనాథుండును దమ కాన్య 

ములలో రసో త్తరముగాం జి(తించిరి. బెజ్జన బాణుని రాక నాలోకించిన 

యువవే నొకనీసము చదివించినాయడు. సోమనాథుడు కలలోనిలేచిన 

యువబే నొకనీసము పకింపించినాండు, వేంకటరాయకాస్ర్రిగారి నాటక 

ములో “(ాంతిద్వీపమున సక్షుత్రపాసొదమున బంధితీయువ చెలీ 

చిత్ర 'శీఖతో” నిట్టనుచున్న ది 
ఒడిలోన నేనులే కోలగంబుండని 

తండడ్రికినేం బగదాననై తి 

నన్ను6 ₹ై చేయించి కన్న బే దినమైన 

॥ తల్లికి నే వివవన్లి నైతి 
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(పాణంచ్చు! (వాణంబుపగిది నన్నో నిండు 

నన్న "కీ తలనంఫ న్యాధినై తి 

ననుంగోరి తనపాణమునకుం 'బెగించిన 

దయితుని కే బంధ ఛాతీనై ఈ 

(బాణనాథుని నేగొల్చి బందిని తిం 

దప్పులేక కుళ్లీలపరఠాకనై లి 

'జెప్పరము బూని సకి పీన ఇప్పనమ్ము 

మూనమేదిన వెలంికీం (బొణమేల 

ర త్తగో చర రనభావనివ్యంద ములగు సీను వ్వురుకవ్రుల సీసములు, 

నొకమాలు చదువుకొని యభిజ్ఞులు రసత చృగమును జూజలాడ వలయును, 

శాస్త్రిగారు నిరుపషమానవర్ణనా సన్ని "వేళ సంధాన థొ-రీయులు, 

ఒకయిడం గాళిడాసుని దలవింతురు. ఒగయెడ భవభాతిని ముఆపింతంరు, 

అనిరుద్ధునకు సప్న ములో (బియుళాలు గనయిడెను, ఆమెయే యువ, 

సఖునితో నాసంగతిజప్పుచు. స్వవ్నదృష్టయగు (పణయినిని వగ్గింన 
సలసివచ్చినది. అతడు పూందోంటలో నున్నాడు, ఆది వెన్న ల"కేయి, 
మంచుకురియుచున్న ది. అట్టి నన్ని జేశమున నిటులు వరన, 

మృపూవలగ్ను జిల్లుపై టట ముంచుసన్న మంచగున్ 

రపాక్రీదట్ట మన్న సంజజాజులోని"రేశగున్ 

తృషాకృదోస్థి. భూవణాలి రిక్కాలున్ పెటుంగులతాొ 

నుషావతార మంచు గాంత నూవాసేయుదున్ సఖా ! 

ఉవశై పరితపించుచున్న యనిరుద్ధున శస్పటికి. దెలియకున్న నవీయయు 

నుమయేమైనదంట, అతిమూ(శ్రవజ్ఞా నంపన్ను లగు ఇా్ర్రీగారి భావనా 
శకి సీపద్య ముక్క.టీయ్ శారా ణించుచున్న ది, కనుకనే నాటక 

కర్త “యుషావివావాను” 'సిజ్ఞనుభా (ప్రవావా నునుకొనినా(డు, 
బొబ్బిలినాటకములు నుటీకొంద ఆిటీవలికవులు కూడ (ాసీరి, 

నానియన్నింట వేంకటరాయశా (స్ర్రీగారిది రనవత్తరము, '“అండుయిరువ్సు 
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లేదు' వాతనముయ్యె మగకూన కోటపాడ య్యె నింెకేటి కిచటి ఇది చదువు 

కొని కంటనీరుపెట్టుకొను రసిక శూరులు నేడు సెక్కండ్రు కలరు. 

శా(స్ర్రీగారు (శ్రవ్య కావ్యము బాయలే దనువెలితి లేదు. వీరి రూపై 

మూడు నాటకములలోను నోప్పకవిక్యమున్న ది. విండితేనివారికి వీరి 

కవిత యెటులుండినను, పండితకవులకుం బండువు “పండితుడు కవి కాండు” 

అను వాదమిపుడు నిలువదేమోా ! 

వేంళటరాయ శా స్రీ గారి యఖండ పాండితికీ. దార్కొ-ణముగా వారి 

ఆము కృమాల్యదా, వృంగార నై వధ వ్యాఖ్యలు చూపవచ్చును. ఆముక్తా 

దులలోనిపాళనులు ఖొన్ని ఏరు స్యయము గా నవరించిరి. లది ఫొంత్ 

ఏరిలోయలలోప మనక తప్పదు, “ఆము క్ష” వ్యాఖ్య పీరు కొన్నేండ్లు 

ఇుదివి నాలుగునెలలలో (వాసిరంట, 24 - 6- 1920 నాండు (ప్రారంభించి 

28 - 10-1920 నాంటికి లూ ర్తిచేసి రని వారిచగ్మిత్రము చెప్పుచున్నది. 

అందులకే యపరమల్లినాథబిరుదము చారియెడ నన్వర్థ మైనది. 

శ్రీ వీకేకలింగము పంతులుగారు. 'విధవావివాహి  (ప్రచారను 

బాఢముగాం జేయుచున్న సమయమున శాస్తులుగారు. “్రీవున 

' రివాహా దుర్వాదనిర్యాపణ” (గ్రంథము బహాపర్మిశ్రముమునకుం చాల్పడీ 

బవా(గ్రంథములు పరిశీలించి (ప్రకటించిరి ఆప్రకటనమే శాస్త్రిగారి 

జీవితమునకు నూతన (ప్రక రణమైనది, వారి (పతీభయుం బాండిత్య ము 

లోకమునకు టెలివినది యీఘట్ల మీ. పునర్వినావా వాదఖండనోపన్యాన 

ములనలనచే శాస్ర్రిగారికిం జెక్కు.మంది మద ళాసు మహాశయులమైతి 

కలిగినది, ఆపరు మింల్లరు మున్నగు వశాణులకు వీరి గీర్వాణభాపా 

పాండిత్యము నిదితమైనది, తృత్ర్సలిఫలముగా 1867 నవంబరులో న్రైస్కన 

కఖావాలా సంస్కృృతో పాధ్యాయపదము శాస్త్రీ గారికి బభించనది, 

ఈయుదో్యోగముతో నూరకుండక యపారమగు భారతీ సేన గానించీరి, 

న్న పురజీవితము శాస్తులుగారికి గ్రంథరచనోత్సాహము "హెచ్చించి 

నది. 1890 లో జ్యోతిన్సుతి మృణాలయము దెలకొలిని కఖాసరి తాగ 
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రాది (గంథములు తెలుంగున వెలిం దిగి, కొకొంండ వేం టరత్నము 

పంతులు గారును వీరును వోరానశోగ శో. ఇ స్ర్రీగాకు పంతులు 
గాది (సనన | రాఘనసమును (బచ్య,ఓర ము విమగ్శందచి నినీచిగ. ఆ 

వాదము మునును పాకముసంబడీ పండితులకు  బెధయనిపించినిది, 

దూషణ నాక్యములు తొల గిం చిసచో “నెస్ట్ను రాఘవ విమర్శనము” 

అంధికి న్నర్ష భూమణముం అప్పుడు ప్రసిద్ధలోనున్న “అము దిత్ గ్రంథ 
చింతామణి పత్రిక యా భొసూవి నాద మును (బక టించినక. చింతా 

మణి సంపాదకులు ఫూండ్ల *మగ్భష్ట్రయ్య గారు గొప్పు పండిత నీమర్శి 
కులు, జేంక టరాయశా స్త్రి గారి! ఏీరిక నొక టపాణము, 

శాస్త్రీణీరు నాటకరంగమునకుల. బక స్తిదొచ్చిన ॥ భాహ్బాదయులు, 
ఇంచుమించు. ముప్ఫ్పదియేంక్లు సంస్కృతాంధ్ర నొటకిములు తభ 
శిష్యుల చేం (బ్రదర్శింపంజేసిరి, పీరి సర్వా ఫ్య ఖై తతో నెల్లూ5 “ఆంధ 
భాపాభిరూని సమాజము నడచి. రజతోత్సనము జరివించుకోొన్న డి. 
పూండ్ల రామక్ళ న య్య గా ణ్ యిన మూజస్థా సకులు, 1804 లో పరమ 
మతులు రామకృన్గ్లయ్య గారు నురణించుటయుు చింతామణి ఆంగిపోవు 
టయు వేంగ టరొయశా స్త్రీ గారికి హృదయో వేదన హేతువు లెని, 
కే ఏ) స్తవకళాశాలలో నిగువదినాలుగోండ్రనుండి పనిజేయుచు 1910 లో 
నాయుద్యోగమునుండి తప్పుొనిరి, శ్యోతిన్నతీ ' ముదొతరళాలను 
బునరుద్ధరించి యెన్నో (పాక్తన (గ్రంథములు స ఎ్య్యాఖ్యముగా వెలువ 
రించి భోషూ సేవగావించిరి. కేంళట రాయా స్త్రీగా రాం ధభొషూ 
నుధునుథనులు. ఆయననుమిం చిన వండితులుందుప గాక, ఆయనను 
కాదనివీంచు కనులుండిరిగాక ఆయన నలె భారతీవూజ గావించిన 
మహాభక్తుడు మాములే, ఆయన డెబ్బదియాతేండ్డు (బతీ 
శెను  కొన్నికతాబ్దులు నిలుచు వాబ్బయనేన చేసెను, అవళో 
ర్యాత్రము లదిపనిగా వాసిసవాండు (వానినే యుండెను చది 
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వినవాండు చదివిన క్షుయుండెను. అఆపరిశ్రమము, దానికిందగిన యారో 

గ్యమ్రు ఆ పాండిత్యము, దానికి. దగిన భొవనాశ క్రి మజొకనియందు. 

జూడము, ఆయనమాటలాడిన మధు వొలి*ెడిది. (పరిపక్లీ ని చల్లణా 

గాంతుకోయు వాయు, సభలో నిలయబడిన-చో సింహము. ఆయన రసవ 

త్పంభాషుణములు (వాయువో నొక మహాకావ్యము. స్వాతంత్యను 

నెన్నండు చంపుకొనలేదు. పనిలేక యెపరిని. దూలనాడ లేదు. ఆ మేధ, 

ఆ (ప్రతిభ, ఆ వోస్యవిలాసము, ఆ సమయస్ఫూర్తి యితీరున కొందవు. 

అవసరమునుబట్టి 'పెంకితనము చూసెను. (ప్రాచీనాచార ముల కతీతుండు. 

అట్లని నపీనాచారముల నాశయింపనులేదు. నంద ర్భానుసారముగాం 

బోయెను. భాషానిషయమునను నిదియేత్రోన. పాత్రోచితమని వ్యావ 

పోరకము వాజెను. (గాంధికమును సమర్థించెను. గిడుగు వారివలె(గాక 

ఏరు నియమసాపేశముగా (గామ్యము (ప్రయోగింపవలెనని యందురు, 

భాొపాపవయికముగాం గోంచె మభిపాయభేద మున్నను గురుజాడ 

అప్పారావుగారు వీరిని కడు గారనించిరి, వజ్ఞల చిననీ తారాను స్వామి 

శాస్త్రి గారును వీరియభిప్రాయముల సొమతించిరి. బహుజనపల్లి నీతా 

రామాచార్భ్యుల వారు వీరి కాచార్యులు.. (శ్రీపాద కృృష్ణవరా ర్కిశొ్ర్రీ 

గారికి ఏరాచార్యులు. కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డి ప్రభృతులు ఏరిక్షి 

శిష్యులు. అల్లాడి కృష్ణస్వామి (ప్రముఖులు పిర్రి "కా పులు, 

ఈపుంభావసరస్వతికి లకీ (ప్రసన్నత తక్కువ, (శ్రీనాధునివలెం 

జివరికాలమునం జిక్కులుపడినారు. ఎంతచిక్కు.పడియైనను సర స్వతీపూజ 

'నీమఆ లేదు. ఇట్టి మహనీయచరిత్రునకు 1927 లో నాంధ్రవిశ్వవిద్యా 

లయము కళా(పపూర్ష్మబిరుదమునిచ్చి నక్కరించుటలో విశీషములేదు, 

నెల్లూరుముండలమున కెల్లం దిక్కనవలెం గీ ర్రిందెచ్చిన కవిపండితుం 

డీయన, శాస్త్రలుగారికృతులను బోవీంచిన "రెడ్డివంశ్రీయులయశము కాళ 

తము, వేంకటరాయశా(స్త్రీగాగు 1919 లో 'అంధసారస గతే సభవారిచే 
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సన్మానితులై మహళోపాధ్యాంయ బిరుద మంది తమ ఛళ్లోవతొపూజూ 
విధాన మిట్టు నొజివిరి, 

“అవావొనము ఫప్రీసునగ్వి వాపాదుర్యాద న ర్యాపణము- ఆససనమగ్న్చ 
అము కఖానరి తా౫ర య. అర్థము (వ తొపరు[దీయ నాట! ముం 

పాద్యము మేఘసం టే ఖాయైటీ?- అలంకా“ము అధ[పనన్న రాభువ 
నాటకాదివిమర్భ కి,కిణీణ శింజాన భొరదాకాంచిక - నై వేద్యము 
శృంగారనె మధ సర్వంక వ వ్యాఖ్య, 

ఉసానాటకమున పీకు జీవిశవిషయ మిట్లు చెప్పించిళొనినాగు. 
ఛా త్రసాహ్మన (వపచారబుగా నాట 

కములు దన్ని గమంబు గఆకినాగు 

సర్వజ్ఞ సింగమ సొర్వభొముని”, క్రి 

యక్కీ.నదొగ మది కెక్కి నారు 
భలూణరుూపకరసం బుదరంబు నింజార? 

(దాని గ౭మున( (టేంచి శనిసినారు 
టాటోటులన్రలు సటావంచలై నూయః 

గాంచిక వాణీ గర్చించినాను 
బల్లారిభవ క వీపండిత సంభుంబు 

మద రానులో రూస్పనోాసీనారు 

కాళిదాను శకుంతల జీలినారు 
ముంచిన (ప తాపళ్ళతిని నిర్మించినారు 

తగదొలో శాస్ర్రీగారి గ్రంథమునుగోర 
మహీత వస్తు పరాయణ నూసనులకు, 

ఇష 

a) 



ధర రము రామకృష్ణమాచార్యులు 

1853-1912 

కైస్టవులు-కం(డి: కృష్ణ్ళమా చార్యులు. తల్లి: లతున్ము, ఇన్మ స్టౌ 

నము: ధర్మపురి అ(గహారము (తోడి ప ర్తితాలూ కా-ఆనంతేప్రురముజిల్లా ). 

నివాసము: బళ్లారి. జననము 1858 సం. (పరీధావి కార్తిక శు| ఏ శ్రా 

దశి) నిర్యాణము 1912 సం, విరచిత (గ్రంథములు, ముద్రిత నాటక 

ములు 3-౧ చిత్రనళీయము, -౨ విహిదసారంగధరము, 3 పొదు కొ 

పట్టాభిషేకము, ఈ (ప్రన్లోద, ౫ సావిత్రీ చ్వితాశ్వము, ఇఒ మోహినీ 

రు క్నాంగద, 2 బృవాన్నఠ, ౮ (ప్రమాలార్జునీయము, ౯ పొంచాతీ 

నయంవరము, ౧౦ ము" వళి, ౧౧ చిర కారినాటకమయు ౧.౨ రోన్న 

నారా శివాజు, ౧౨ వరూధినీనాటక ము, అచ్చు కానినాటక ములు ఫి 

౧ ఉహిపరిణయను ౨. సుశీలాజయసాలీయము, 3 అజూమిళ్ (వచన 

నాటకము), ర యాధిస్థిర యావరాశ్యము, ౫ నీతా స్వయంవరము, 

ఇ... ఘమోషయా(క, ౩ మదనవిలాన నాటకము, ౮ ఉన్మాద రాను “పేక 

ణీక నాటకము, ౯ రాజ్యాభిషేకము. ౧౦ సుగ్లీన పట్టాభి"ేకము, 

౧౧ విభీషణపట్టాభి"షీకము, ౧౨ హరిళ్చం(ధ్ర, కన్నడశాటక ములు | 

౧ ఉఊపేందవిజయము లేక బామునచరి(త్ర, ౨ స్వప్నా నిరుద్ధ నాటక ము. 

శ్రీనుత్కన్ల మా చార్యక వికి: బూర్వము తెలుంపలో స్వతంత్రనం 

విధానము గలనాటకములు లేవు, ఉన్న నాటకములు సంస్కృతమున కను 

వాదములు, ఆకారణమున నాంధరంగస్థలములు విస్తరించి ఇలయ లేదు, 

పొ క్చొత్యసం(పప్రదాయము, (పాచీన సం(ప యము నతీంగి యొకగక' 

మగు (క్రొత్త(తోవదీసి నాటకములు రచించి స్వతంత్రనాటకరచయితలకు 

మార్లదర్శియనిసించుకొనిన ముహాశయుం డీయన. వీరి కృషిని గుర్తించి 

గజణ్యాలమహారాజవరుండు 1910 లో నీయాచార్యక విని, రత్న స్థగీతీమగు 

పతకముతో “ఆంధనాటక కవి తొపితామహాంలిడని బిరుద మొసంి గార 

వింఛను విచిత్రసమ్మేళనము గావించి నాటక ప్యాత్రములకుం గేద లాంధ 



118 ఆంధ రచయితలు 

తము నాపాడించి తొలుదొల్ప స్వత..[గనాటకములు రచించిన వాం 
డగుటచే నీకవిపరున కీబిగుద నున్భర్భ నుని నాకు. ెక్కుపండితు 
లంచిరి. పుర ప్రముఖులు ముద్ధులై యొక కిరీటనుగ్సం దిగి. ఆచాగ్యుల వారు 
నాటకక ర, చేశాక నటకులు కూడను, చగసభీయములో 'బొపకు(డు, 
విషూదసారం౫ ధర ములో రాజన 'రీరదుందు, పాదుకాపట్టాభి పీకములో 
దశరథు(డు, అభిజ్ఞాన మణిమంతములో క వ్లబుద్ధి, ఈ పాత్ర యులు (ప ల్యే॥ 
(వశంసాపాత్రములుగా నటించెడివాగు. దశరథ పాత్ ధాగిశమున 
కృష్ణమాచార్యుల వారికి సాటి కృన్ణ మాచార్యుల నా కే యని పల'వురు 
చెప్పుళొందురు, ఆచార్యులవారు గీమమరణము నాటక రంగమున నో 

'న్యాయస్థానమ:ననో యుండు నని యప్పు డప్పు డనుచుందువారు, 
అది తథ్యము? వారు 1818 లో నొక యభియోగము సడఫాటకు 
నెళ్ళి “ఆలూరు భో న్యాయస్థానమున నాగ సిక ముగ గాలు జూటీ 
పడి “రాముచం[ డా యనుచు ననువ్సలం బోసిరి, వారిన్భుత క ల్లేఎర ను 
నాలూరునుండి బళ్లారికి. "దెచ్చి యంత్య [క్రియ నడఫు సందర్భమున జరిగిన 
యా రేంగింపుటుత్సవము పలువు రిస్సటికి: జెప్పుకోందురు. నొటకా 
చార్యుండై  గడించిసక్తీర్తియు, న్యాయనాదిమై సంపాదించిన చేరును 
నాండు (ప్రకటిత మైనవి. పు పురుషులు వృద్ధులు యువకులు నోోక్ల 
రన నేమి వేంసోలలి పువ్సనూలి కాదులే నాచార్యక వి కంత్యసన్నూూన 

"మొసంగిరి, ఇట్టే మహాశయుని శ క్రియుక్తులు ముచ్చటించు 
క్రొొందముగాక |! 

గ్ర ఎస్థ మా చార్యుల వోరి తండ్రిగారు మంచివండితులు, తాత 
ముత్తాతలుకూడ విఖ్యాళవిచ్వాంనులు, తం|డీగారు బళ్లారి “వార్థ 
లా కాలేజి” లో నాం(థ పండితపద మలంకరించిరి, జనకుని సన్ని ధినే 
కృన్గమాణబార్యు (డు సంస్కృ ఆొం[ధములు కట చెను, మే ధాక కీ గొప్పది 
యగుట ని చక్కని సాహిత్య మలవడుట తటస్థంచినది. జానినలన 

. 'బవాూ్యగంథపరిశీలనము గావించి పొండిత్యమునకు స్వయముగా మిజుంగు 
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"పెట్టుకొనెను. అష్టశతావధాన (పదర్శనమ గావించి కొక్కొండ 
వేంకటరత్న మహో మవోోపాథ్యాయుని వంటి వారిమే మెప్పూల 

గాంచేను, అదియటుండ, నీయన కాంగ్లభాపాభ్యానము చేయనలయు 
నని యభినివేశము కలిగన న. పట్టుదల గలవారగుట ఎఫ్. వ పరీయలో 

నుత్తీ రత నందిరి. తరువాత అఆదవాని “తాలూశాక వీరీలోం గొన్నాళ్లు 

'లేఖకులుగాం గుదరవలసివచ్చినది. కవికి దార్లత్యముకూడ నొకకళ 
మైనదిగదా 1! పాపము నాటికి వీరిది వేదకుటుంబము. ఆదవానిలో 
సంసారము సరిగ జరుగక బళ్లారికి వచ్చి “కంటో౯ామెంటు మేజస్టేటు 
కోర్టులో “ప్రై 0 వేటు వకీలుగ పనిచేయ మొదలిడిరి. ఆయుద్యోగము 
వీరి దర్శిద దేవతను దటిబువై చినది, వక్తీలువ్భ తియందు వీరికి లభించిన 
యుస్రేజనము “ఫస్ట్ రోడ్ వీ డరువీస్”” పరీశకుం బురిళొ లి యందు 
తీర్ణుని గావించెను. నాటినుండి వీరిన్యాయవాదవ్భ తి నిరాఘాటముగ 
సాల్ న్యాయర్ధానమాన కక్కు. నభియో౫ము లన్నింటను పరి దొక 
పక ముండితీరునంతయున్న లికి గాంపోయెను. (పతివక్ష్రలను సాకు 
లను (పళ్నించుటలో పీరినేర్పు గొప్పది. ఏరివాదము వినుటకు (బ్రజలు 

గుమిగూడి యుండువాకంట. బళ్లార్మిప్రాంతీయు లిప్పటిక్షీని వీరిన్యాయ వాద 
దత్స,త వేనోళ్ల. జెప్పుళొందురు. 

ఈయాఇార్య కవి యద్భుత మేధాళ _క్తి యన్నోకళలను (గహించినది, 
ఆయుర్వేదము ఏరులెస్పగ నెటుంగుదురు. అది వీరి వంశ పారంపర్యముగ 

వచ్చునిద్య, నొడీపరీక్షలో సీయన సిద్ధహస్తు 406, జ్యోతి శా వ్ర్రమునను 

ఏరి (పవేశము చాలగొప్పది. నారినాటకములలో నిందులకు నిదర్శన 
ములు పెక్కుగలవు. చదరంగ మాడుట యన్న వీరికి? చెప్పరాని 
మక్కువ. సెలలతరబడి యనన్య మసన్కు-లై యార్తుచురడు పసన గానా 

ప్రతీతి. అభినయశ్యా్యస్త్రుము వీరికి బరిచితము. We 
నొకటి స్థాపించి పలువురు ఫుర్మప్రముఖుల నకు 
“ "పీక్స్పువీియరు ” నాటక ములలో ముఖ్య" ॥ 

శో హలో ను oy జ్ ్ల జ్ఞ wl "= జ ఆ సరసవినోదిసీసభకు నాండు పద్ద ప్రఖ్యాతిశ్లోచినది. నీ దక్ష జ్యరేదేము మగ 
15 ఖల్సా జౌ A NG 

స్ు 

కో! 
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గల దొల్లి టిహే ముభావము శొలంగింవన డీసద్ధ గ మ్. ఈనఫధోమూలమున 

నొక సారి “ అంధక విపండిత న.సఘువమీ) | మాచాగ్యటల వొ రతివిజ్బం 

భణముగా జనిపీగి ముక నా. ఒకి బట్టలో. వాపిలికొలను సుబ్బా 

రావుగారి “ఆంధ వాలీ ఇను క తినగుర్ప్వణోక్సవపునకు టీ 

నధ్యక్షులుగా నెక్నుకొనిగ, అప్పుదు ఏం * పాదుశా పట్టాభి పీఠము ” 
(పదగ్శింపంగా కూ 1500 నచ్చినని, అవి కోదండ రాముని క్లైంశర్యము 
నీ యగర్సింపం బడినవి, వీగిశాటక్ ములకు! (బజానాపూన్యమునలో గల 

గారవముస కీది నుందితొరకొణ అంగములలోన్ కథ రంగములుగా 

విభజించుట ఏగనాటగములలోని (క్రొ తృ సద్ధతి. ఇగ పొస్యొాత్య సంప్ర 

దాయము.  నొటకము  విపూణాంతమువేయుట ఏరి ॥నభీవముకాదు, 
“సారంగధరి ను జూచిన శునకది యవగణగము, ఇాళ్ళు శేతులు విజి? 

'గొట్లణుడి సారంగధణండు చంపోయను, అండతో శాక కమ? సమూ 

ప్తము. మంకీయుక సంప్రదాయ మణ గోళ్ల వీమయైనచో నిది యిట్లు (శాసే 

యుండు, ఇదియు నాం చు మీ వార౧గధరగుని పై నింద స్వూూసీన 

చృికొంగిని పఏిచారించుటన రాజస శేందుండోక స్యాయస్థా నసభ జాను 
అది సరిగ నినర్షసుందరముగనుండి క ఎన గ *దార్యులుగారు గొప్ప 

న్యాయ చాగోయని 'నాత్య మిచ్చు చున్న గొ, 

ఏరి నాటక చగ్రములో “ చిితనళలీయ ను; ' రున్నందిన (పఖ్యాతి 

గొన్నది. అందలి పద్యగద్యమ:లు (పటంధ పులక్షు దీటువచ్చినని, అదీ 

' (ద్రదర్శించుట కొకపాటినటకుందు వనికి రాయడు. సంపూార్గ మైన యర్థ 

జ్ఞానము కలిగి మరల నిట్టికనిత్యము (వాయ గలనన్న వాకు పీరినాటకీ 
ములు నోటంలట్టలలండు.. తెలుగులో ననువాదములు 'రెండుమూండు 
తప్ప స్వతంత్ర “నాటకములు. రచించునలవాటు నాంటికి లేకుండుటబేం 
(యౌబంధిక వాసన ఏరినాటక యిలలో ననజేల,  ఆనాందు (వాసిననలుగు 

ర్తెదుగురు కవుల నాటకములలోంగాడ వెల్లి విరసినది. 

ఆచార్యులుగారి చిత్రనభీయము చూడుడు! (పథనూంకములో 
స్వయంపరరంగమున ఛారతిశేత దమయంతికి భుజంగ [ఒయి తొదులై న 
యెన్ని (పాబంధికృవృత్త ములతో.  జెప్ఫించెనో! ఇప్పుడు బొత్తిగా నొటి 
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కములలో? బద్య మును టరివారింపవలయు సనుచున్నార్తు. అది 

తొచితీఫోషక మని - అటునంటియిష్పుడు పృథ్వీవృ త్తములు - మత్తకోకి 
లనులు దృశ్య కావ ములలో నుపయోగించుట యొకరకముగానుండును, 
నాంటీనటకులుకూడ సర్భనభుర్ధుణు ఇప్ప డిట్టివి యాడు కారు నూటికిం 

గోటికిని - ఇంచుమించుగా .శ్రీనివాసరావుగారివి, కన మాచాగ్యులు 
గారివికూడ( బద్యనాటక ప్రాయ ములు, అదడుగకుగునకుం బద్యము, 

తిరుపతి వేంకటకనృల పాండననాటక ములలోను ఎద్యుముల సా "అక్కు 

వయే. కాని వారు కొంతశె ని తేగికపతిచిరి. 
చితనభీయచు చతునర్థాంక ములో “శర దాథతి ' ని వారివారి యుపా 

లంభన యులు యుగునదిమెదు పద్యములలో నాచార్యులనారు వర్గ ంచి 

వై చిరి. నిజముగా నాపద్వ్నుము చే నసుచరి| తౌడి [వబంధముబకు నందని 

యుదాత్తభాసములు కలవి. 'భానయు నట్టి జీ, విగనా న్య థానిధురుం డ్రై న 
బావహూుక భూమి కాధార యొక,,. పెట్టున నాపద నములు చదునవలయునన్న 

డోక్క.. (బద్దలగును, నొంటిసటరులు "కాలయిట్టి చిితనళీ యమూదుల రొంతి 

(పఖ్యాతి (పజాసామాన్యములోలబాడ? దీసికొని రా౫లిగిరి, నటకులై 
ఖండాంతర (ప్రసిద్ధిగాంచిన తొడిపర్తి రాఘపాణార్యులుగారికి మన 
అభార్నులుగారు మేనమామ, విగ సాటకపద్యనులు చాలమందికి నోటికి 
వచ్చిన వే యై యుండును, అమినను శెండుమచ్చు ; 

అతిమూ(్రింబుగ దుఃఖముక" సుఖము బై వాధీనతం గర్భ సం 
గతిమైం (బొణికీలో ఖుగా యిఫుడు దుఃఖ పొ నీ మల్లా టె (నీ 

యుతుండాభూంమణుంకు బెండియును జేడోజేపొ యాకాల దు 

స్థితి దీఆం౫ ను సర్వసాఖ్యముల నిశ్సిం తాన్సృతం జపెదందే ? 

బళికే కంటిసిగంటి సప్తజలథ్ (సావేన్సితొఖంట భూ 

లలనాధిశ కిరీట వాగితాపారోలం బొయ నూన (వభో 
స (లి తొరంందమనూఫు రా తృ పద సేవావప్రీవనోతాధవు౯ 
సళలిభూమాధవు నాశితొఘ *రుణా నష్ట (పథామాధివ్లుః , 

uP 
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1853 - 1909, 1856 - 1౪ 12 

అగ బోలు: 'జీన్చల పల్లి, సు బ్బారాయళాస్తుుల నారు. గే ముస! తము న 

ఖా య్ర్రుయను చామాంతేరముగల జేంః టక్ళష్ణశా మ్ గారు, స 

వారజననము 16568 సం. నిధనము 1909 ౫6. కెందవశారి పటు 

1856 సం, నిర్యాణము 1914 సం, కూాచదినుంచితిను ఖీ ప్ కది కాలమున 

నివనీంచిన చందమపొ లెనున (గ దావరిమందిఖయు) ఓరి మనుగ చు 

తెలగాణ్య వైదిక శాఖభీయులు,. శాం డిస్పనగోోకులు-. తడి! కేంకట 

కన్లణా య్ర్ ము “హౌం ద్రబిజియము (ఆంధ సబంధము) రొవ్భ్రషంక 

ముక్తావళి (సంస్క్భృతము-ఆచ్చు కాలేదు) మల్సణ స్పభము( తేలు సేత) 

. శొమరాయవిలానము, రొనముఎంచాళళ్తు (సగస్క్భరీయు) ఇవి సుబ 

ఛాయశా,స్త్ట్రీవిరచితములు- నయనో ల్లు సము, యతిరాజపిజయము, 0 “వ్చ్ర 

వనము కావలి (తెలుంగు కావ్యము. అనుదితేము) సక లేళ్వగిళరీ॥ ము, 

ఇప తమ్మనశా నీ రచితములు, 

చేంపు రాఖువుండ్యు పదివీలపు రాణము బన్ను నెన్న ల్లీ 

యేలిక అన్న రావుకులు అప్పటివ*%రల కప్పు డొబ్బు భూ 

పాళి నిజంబుగాం దనకటంచును ేవ్రులపల్లి వంక భూ 

పాళి దలంచుచుండు. గనసాలిటి కీయభయయంటె (వాళుగన్. 

చూచితిరా సుబ్బరాయళాస్ర్రివరుల. రామభ క్రీబిశేసము ! రాను 

భక్తిని మించినది రాజభ క్షి. ఈరెండింటి (పాఫుచేతను మహేందపిజ 

యాది మహో త్రృమకృతులు రచించి, యాంధ జేశమున సకయకీ ర్తి 
నార్జించి మించిన నుహాశయుం డీయన, గంగాధర రామ రాయీంద్రుండు 

తనసింనావీఠినై గూరు చుండ (జెట్టి “ప్రాజ్యతరంబగు రాజ్య మల్ల స్కీ జే 

గదా సుబ్బరాయనుకప్ 1” యని యఖండనత్కొార మొనరించినను 

అవలిప్తుడు కాని యభిజ్ఞ శేఖరుం డీయన. నుబ్బా గాయక గా 

రాంధభోజా భీఖ్యతో వెిలయుచున్న చీటి సూర్య రాయముపో 3 పె 
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వరునకు సంస్కృత భాషా బేశికుంత్రై యలరారిన యదృష్టవంతుండు. 

రామనానుసంన్మరణము,  రామరాయసందర్శన ము నను దినకృత్య 

ములుగా నెంచి పవిత్రజీవయా(్ర నెజువినపండితుండు. 

బేవ్రలపల్సి వంకీయు లెల్లరు నిద్వత్మవులు. వీఠికాపుర రాజ్యస్థాప 

కులు (శ్రీరావు తెగుంగురాయణింగారి యాదరణముచే పీరివంశస్థులు 

విశాపురమున( (బవేశించిరి. సుబ్బా రాయశా(్ర్రిగారి తండ్రి గొప్పపండి 

తుండు. ఇాన్తుంలుగారు వీతురం తే వాసులు. వారిక డం గావ్యనాటకాలంకా 

రాదులు జోోతిర్విద్య నధికరించిరి. కవి త్వాభిరుచి యుగ్గుందాలతోం 

బెట్టినది. ఇంక విశేవమేవమున, అళువులోం బబంధ శైలి శాస్త గారి కల 

పడినది. 

1879 లో శ్రీమాన్ నగాడభూపీ. వేంకటా ఛాగ్యులవారు వీఛా 

పురాస్థ్రానమున నపథానము గావించిరి. అప్పుడు గంగాధర రామరా 

యేందులు “మనయాస్థాన మున నిట్టియవ థానము చేయు (పతిభావంతు 

లుండికే” యని (ప్రశ్నించిరంట. మరువాండు ేవులపల్లి సోదరుల 

శ తానభానచు (పారంభమైనది. అనన్య సామాన్యమగు కవితాభధారతో 

నాయవధానము జయ్మపదముగా నెజువేరినది. వేంకటాబార్యుల వారు 

సోదరకవుల [పతిభకు నివ్యెణిపోయిరి. మహారాజు త్ర సంస్థానక్ వులశ శ్రి 

కానందపజెను. అప్పటినుండియు నాస్థానమున ఏరి వేకు మాజు(మోసి 

నది. నుబ్బారాయ 7?” (స్ర్రిగారు “రావువంశముక్తావళలి సంస్కృతమున 

నంతరించిరి. అడి మహారాజు 1882 లో. గృతినంటెను, అసందర్భ ము 

ననే ఈకవిరాజున శామహాశాజు “రాజ్య మిచ్చితిం బుచ్చుకొ”మ్మ నను, 
“నుకవితా యద్య స్మి రాజ్యేన ఓమ్ !’ 

1890 లో గంగాధరుం డ స్పమించెను. (ప్రభువియోగను భరింప లేక 

మనకవి నీఠికాపురాంగ్ల పాఠ ఇాలో-పాధ్యాయపదవీ పిడిచి యింటం 

గూార్చుండను  (ప్రభుభ క్షి యిట్లుండవలయును. సుబ్బారాయశా స్త్రీ 
గారి తమ్ములు న్నున శా (న్త్రీగారియెడలను బె విషయము బుపలశకణ 
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విధిజే నన్యయించుకొందుగని వునగు క్ని నేయబీముు.. శసోనరకవ్రుల 

సౌభా(గ్రము గొప్పదని 'ెవ్వుకొంయును.. తమ్మునశ్యాన్ర్రీగా గన్నిటను 
నాయన్న కుం దగిన తన్మయం అశభానాని బనగ్మనములలో సన్న గారి 

కంక దమ్ముందేమిన్న యని జన(కుతి, పొండి న్యమున మూగ మ్ముగజని బే 

యగ తాంబూలము. 

ఈకనిసోనరులు గచునాంటికి నుగృష్రీశనామ్ములెయున్న. కూచి 
మంచి వేంఠటరాయందు-శ్సిష్షు గ్ అస్తమా గ్తి శా స్రీ ఈ) *డభఘూని వేంకటా 

చార్యుడు - మొనలగు వారి ఒఇరిదిత్ఎటన6 దెలు6గ క వీత్విను:న మ్లంరు 

వలు కోన్ని గృ వోగడలు సంగహించినారు. _ మాడ్ భూవమీగవిని 

వించి యవభానము. చేసినములి కృ తొగు నారు. మద రానుహర 

(పముఖులనుటాడ నవభాన (పదగ న మొన మీబ్బంచి", ఎన x (డో 

పదునాజప శ కొప్లికి( బూర వుం రితమ,  న్మూూడ భూవీః వరే We 

వితమ్రై జేవులసల్లి సోదరుల దేం గోరకిశిను, తిగుపతి నీం! టశ్వరాది 

కవులచేం గునుమిక మై యిాయవధానవిద్యాంత ఇన్నాళ్లు. దిలుంగు 
మన్నీల తల లూంవించి శ్రమము గా వెళ్లీకిలలు వేయుస్థితి! వచ్చినది, 

సుబ్బారాయశాొ స్త్రీ గారు ప్రభుల యభియాగవజయ వార్త విని 
నార్హాహరుసకుం దనుచీతుల నున్న బంగారుకంగణములు సస్య 

కారముబేసెనంటు ఆయన ప్రభుభ్శక్షి యట్టిది, *మకేంవవిజయి 
(ప్రబంధ మినిషయమును తొ ర్కాణిం దును, ఈ “ను శీంంద్రపజయము” 
నవీన వాసన ముమ్మరముగా ౫ల  మధుక కావ్య ము, ఏ ౨కృతిసంతతిశెల్ళ 
నిది మీలుబంతి, మచ్చున కక పద్యము చోలును 

తొలికోడి తానై ఘలులొ త్తి మూండుభాం 
గుల గుక్కు కీశుండు కొసరి కూలి 

నసాలమందలకిల్ల నధినేత తొ నమొ 

ఫాంకంబుగా నంది అంకనై ఈ 
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దీర్ణంబు డదెచ్చుహాస్తి చి కిం బెద్ద తానెయె 

లంబోదరుడు “బృంహితం బొన్చి 

విహాగంబు*కు నెల్లం బెన్ష తానై క్షు! 

రునిశేకి పెలుచ నిస్వన మొన్చెం 

దానె లింగార్భకలకు. (బాథమికుం డనుచుం 

(బాతర నిలుండు శీతనా((ముననున్న 

ఘంట (మోాబించె వందిమాగధులు తామె 

యగుచు భక్తులు పేర్కొని రపుడుమమ్ము. 

మహేం(ద్రవిజయము. (౬.౨9౨) 

ఇాస్ర్రిపాదుల దేవభాపాకవిగాధోరణి కొక శోకము మూదలింతును, 

క్షా తార (శో తార స్తోతారః కాంత్లీ కౌర్ దా తెర? 

'సతార సృంతి యదిఖ్యాతె రచఛయంతి సత్క్బృతీః కవయః 

అన్న దమ్ము లిర్యురును సంస్కృత భాషా కవితలో. జేయితిరిగిన 

వారు. తమ్మునళా స్త్రి గారి ధారాళుద్ధి చూడు?దు. 

ఫణీశదర తారకా శళిముణీ న్ఫుణీధోరణీ 

తృణీకరణనై పుణీ విలసితాపన చ్యాంగకమ్ 

గణాధిససమర్చితం గణసుధీగ ణ[గ్రామణీ 

సణాయితగణాన్వితం మనసి కుక్కుళుళం భజే, 

తమ్మనశా స్త్రీ గారి తెలు గుకూర్పులలో నయనోల్లాసము యతి రాజ 

విజయము, పేర్కొన దగినవి, సయనోల్లాసము: (పభుపట్లాభి "పీ. పీ కోత్సన 

సమయమున జెలువడిసది. అప్పుడు 'సయనోల్లాసము సార్థకత నొంది 

నది. ఇంద లివద్యములు భారాళముగా నడచినవి, కాని వ్యర్థపదములు 

బవాుళముగ దొరలినవి. వీరి *యతిరాజనిజయము చక్కని శ్రి లిలో 

నున్నది, ఇది మూండాశ్యాసములు బాసి తమ్మన శా స్ర్రిగారు గతించిర, 

నారి తరువాతం బీలికాపురస ంస్థానకవులు వేంకట రామకృష్ణులు తక్కిన 
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యాశ్యాసము పూరించిరి. యతిరాజవిజయను?నం దమన శాస్త్రిగారు 

కృతిపతులచే నిట్లు 'చెప్పించుకొనిరి, 

పదునాలుగేండుల బొదలు (పాయమునాండె 

కడంగినాండవుగజూ. వీత సేయం. 

బదునెన్సిదవయేంట వా(క్రుచ్చితినిగచా 

నకలేశశతక మాశ్చర్వఫణితి 

నిగువదై దవయేంట విరచించితివిగచా 

రావునత్కుులచగి.త (పఒంధ 

మెడనెడ వేనవే ల్నుడినినాండవుగదా 

యసమపద్యముల నత్వాళులీల 

చీడు వేడుక? జేయుచున్నా (౫ నస 

దనుమతిని నయనోల్లాన మ 'సెడుకృతిని 
శీతిని బరికింప నతిశీఘ్రగతిని బూని 
నుకవితను గూర్చు నేర్పు నీసొమ్ముగాటె ! 

అభిన వాంధకవులలోం (బైసిద్ధభావుకులగు "జీశ్రలపల్లి కన శా స్ర్రీగారు 

తను నీ శాస్త్రిగారి తనూజు సని శకెలియనిసొ రుండరు. 



ర్త 
పురాణపండ నుల్హయ్యశొ ట్ర 

1853 - 1925 

అరామ।( దావిడళాఖీయ (ావ్మాణుండు. తండి: భ_య్యశా స్రీ 

కల్లి : రామమ్మ. జన్మస్థానము ! "పెదతా జేపల్లి. నివాసము ! ఖండవల్లి, 

పిళాపురము, రాజమెహీిం[దవరము. జననము 1858 సం. ఆస్తమ 

యము 1925 సం. [గంథములు: ఆం ధీకృతబ్రన్మానూ (త్ర భాష్యము (కీ 

సంపుటములు) ఉపనినత్క..భలు, శు(క్రనీతిసొారము (ప్రభావతీ(పద్యున్ను, 

భ(_బాపరిణయములక వ్యాఖ్యలు- ఇత్యాదులు, 

మటల్లయ్యశొ, స్త్రీగారు సంస్కృ తొం[ధచులలో ముహావండితులు, 

ర్స్ (పఖ్యాత ప్రాజ్ఞ లైన వెంపరాల దక్లీ నరా ర్తి శా(స్రిగారి నన్ని థిని 

సూ(త్రభాష్యము నియనుపూరకముగ సధ్యయనించిరి. తర్క న్యాకర 

ణములు పఠించిరిం ప్రస్థా నత్రయతేత ( మెణింగిరి. ఇట్టివిద్యాధికార 

సంపత్తి కలిగినమోందట మల్లయ్యశొ(స్ర్రీగారు వీశ్రికాపు రాధి పతుల 

యాజ్ఞచే ఛశాంకరనూూత్ర భావమును 'చేట తెల్ల ముగం డెలుయగున 

(వాసిగి. సూత్ర భొవ్యమునకు మజీఫొందబుకోడ తెలుంగు 

(వాసిరి. ఆ యనువాదములలో నీయదియే మేలైనది. (బహ్మసూ(త 

భావము ననువదించుటకు సాహా! ఫ్రపరిజ్ఞానము వాలదు, సర్గ శాస్రు 

(ప్రవేశము, నగ్వదర్శని పరిచయము నుండవలయును, అధీతిభో ధాచరణ 

(పచారణ ము లున్న వారికి. గాని యిట్లియున్గ్యంథముల త గ సము "తెలి 

యను, సరథా సామర్థ్య్యముక ల్గి యాం నచనసరచనలో.గూడ నొతీ 

శేజీనవారగుటచే మల్లయ్య శాస్త్రిగారు * ఆంధసూత్రభావ్య ” మందు 

పాటులోనున్న శెలిలోరచింపః గలిగిరి, విషయగారవ (పాశస్తా వదులం 

బట్టేయునాం(ధ భామకు బుష్టీగర ము గుటంబట్టి ము నీ గంధము శాళ్యత వున 

నాంధ్రమున ముండంగలదు. రచనావిశేషమున క్రీపంక్సులు పరికింపుండు, 

“నాతురూన త్వాత్” - బుగ్వోదాది. శాస్త్రుమునకుం గర్హ 

యగుటవలన ((టబహ్మాము సర్వజ్ఞము] (బహ్మన్వరూప జ్ఞానమునందు 

బుగ్నీదాదిశా (స్తు మే (జమాణమగుటపలన దానిచేత నే జగజ్జన్నాది 

కారణనుగు[బనా డమ తెలియం'డు నేని అనియర్థ ము” భా గొప్పది 

L6 



సబ ఆం(ధ రచయితలు 

యును వురాణన్యాయ మామాంసాదులగు పెక్కు నిద్యాస్థాన 

ములచే నుపకరింసంబడినదియు దీపమువో లె సర్యార్థ ముం (బకెౌశగ౧-1? 

'జేయునదియు సర్వజ్ఞక ల్ప ము నగు బుగేగదాది శాస్త్రునునకు (ఎవొ శయ 

యోనిడాకారణణు. సర్యజ్ఞునిగుణమగు సరాగర్థ సులం (బకాళింపం జీయు 

క క్రితోలహాడిన బుగ్వేదాది శాస్త్రమునకు నర్వజ్ఞునిన ౧కు వేళోక 

దానినుండి యుత్ప త్తి సంభవింపదు. పాణిని మొదలగు పొంవల వ బ్లి 

యందగిన వానిలో నొకభాగముగు 'న్య్వాకరణాదికమువలెనే యేయేని స్త 

రార్థమగుశా్తు సుయ్ ఫుసువునినలన. బుట్టుచున్న దో ధాం 

డా శాన్ర్రయుకం'కె నధికతరవిజ్ఞానము గలవాండని లోకము సం 

(బసిదము.;.” ౨౨. 

శాస్త్రిగా రీరీతిగం బూన గుచ్చినట్లు నూత భాష్య భావనను కోల వడ 

కుండం ెనింగించి యాం(ధభాౌవ.కు ముపహోగోపక్చతి గావించిన వభ 

శయులుం మల్లయ్య శా (స్ర్రీగారు “ఉపనివత్క.థలు” (వానిరి. “శు ॥ స్త్రి 

సారము వచనమున రచించిరి. పింగళిసూగనాగ్యుని (ప్రభానతీపద్యున్ను 

మునకు న్యాఖ్య(వ్రాసిరి. వీగి (గ్రంథములన్ని యు వీఠికాఫుర(పభువు లే 

(ప్రకటించిరి. అఆల్లమరాజు సు[బహ్మణ్యక విగారి భ(దాపరిణయమునకు 

వ్యాఖ్యా విపులవీఠికలు రచింశురి.  అచేకవికాంతరములతో ననుగుణ 

మగు వ్యాఖ్యతో నాంధ్రభారశములోని కొన్ని సద్యములు పీరు వరిష్క 

రించిరి. ఈవీఠికల వల్ల ఏరియాం(ధ్రకనిత్య పరిశ్రమ తెల్లమగును నుబ్సయ్య 

ఇా(స్ర్రిగారు పద్యకవిత్వమునం గృపిచేసిన కవులు కారు. అయినను 

నడుమునడుమం బద్వము లల్లునలవా టున్న ది. అన్లీనపద్య నుండ యు 

గనే యుండును. 

శ్రీరఘువంశ వారినిధిశీతమయూఖుండు జానకీనున 

స్పారసచంచరీకము నిశాచరమ త్తకరీంద సింనామున్ 
ధీరజనాగగణ్యుండు సుధీజనసన్ను తకీ ర ఇాలియా 

నారఘురామననూ ర్తి మదినాదర మొస్పలగం గాచులోక ముల్, 

. “ఆంధనూత్రభాప్యూరంభము? 
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శా స్త్రీగారి జఫకులు గొప్పసంస్కృతాం(ధ్రవిచ్యాంసులు. వారం 
ధులు. తొలుతందండడిగారికడ నే మన శా స్ర్రీగారు వీద్యాఖ్యానము గానిం 

చిరి. తరువాత్ విశయనగరమునం బెక్కు.నాళ్లు పఠించిరి 1877 లో 

టెజనాడ కడనున్న కొండపల్లి మిషన్ హైస్కూలులో నధ్యాసకులు. 

తరువాత్ రాజమౌహీంద్రనర పాఠళాలలో వడ్డాది సుబ్బా రాయకవిగారి 

స్థానమున 1884 వజికుం బనివేసిగి వీమ్మట అనులాపురము హైస్కూ 

లులో 1889 లోం (బవేళించి 1906 వనజకు నుండి. అటుతరువాత 

పిఠాపురాంగపాఠశొలయం చాొంథాచాగ్యులె, త శాస్థానమున నాం(ధథ 

(గంథ పరిశోధక న్యాఖ్యాక లై శ్రీ సూర్య రాయాధివశతులచేం బగి 

హోవీంపంబడి*. పీళాపర సంస్థానమం(త్రి శ్రీ మెంంక్క పాటి సుబ్బా 

రాకాడుగాగు. వీరికి? బరమమి( ముం సు బ్బాగాసంయడగాగు మల్లయ్య 

శా స్రీగారికడ సూత్రభాన్య మధ్యయనించిరి. పోలన రాధీశులు 

భొచ్చర్గకోట వేంకట కసూ రావుబవాున్షగువారు మల్ల య్య శాస్త్రీ 

గారికి శిష్యులు, ఛా స్రీ గారికి ఆము కృమాళ్యద పే. నిక్కు-నవయభి మాన 

మరయు ఏరి మురోరిపాథము వినందగిన దనియు బెక్కురు చెప్పు 

దురు. ఏరి సంభావణము విచ్చితతరమై వోస్వ్యపచుర మై యుండెడిదంట. 

చిలకమర్తి లశ్షీగ్మసరసింవాకవి మల్లయ్య శాస్త్రీ గారి మేనల్లుడు 

అచ్చముగా ఆయన మాటచాలిక మేనమామ పోలికయే, (ప్రసన్న 

యాదవనాటకములో చిలకమ ర్మికవి యిటులు (ప్రస్తావించెను. 
గీ, శ్రీపురాణపండ కులాబ్ధి న్లీషగ రండు 

సరసు. డాంధ్రగీ రాణ భాపూవిదముండు 

నుల్ల యార్వ్యుండు నామేనమామ యగుట 

గవిత మెటులున్న నీక్భతి గణుతింగాంచుం 

పురాణపండ పండితుడు ఆంధ్రసూ(త భామవ్య మువలన నవినాశమగు 

యశము నంపొాదించుకొనిన రచయిత. 

అట్ల shen! yeaa yera TRY 



పారనంది రాముశొ స్త్రీ 

1853-1930 

శాసలనాటి వైదిక (దాహ్మణులు, ఆశ్వలాయన . నూూగులు, 

కాళ్యపసగోత్రులు. తల్లి రామలత్మవ్ము. తండి; ముఖ లిం గోశ్వుగుండు. 

జన్మ స్థానము : పిండివాడ ( పర్ణాకిమిడి సంస్థానము. నకు శె .దెనది ). 

జననము: 1858 సం॥ (ప పరీభావీ (శ్రావణ శుళ్లీ నవమి ) నిర్యాణము; 

6-19-1980 సం. (గ్రంథములు: ౧, అంధధ్రళబ్దచింతామణి (ఉన్ల్యోతనీ 

వ్యాఖ్య) ౨. అం(ధమహాభారత విమర్శనము ౨, కురు కే ్రయుద్ధ కాటి 

నిర్ణయము ర. మధుశ్రీశ్వరీయము (నాటకము. అము(ద్రితము ), 

శ్రి రామశాస్ర్రిగారు పెద్దరుగాస్తీ కొల వారు గాక వోయినను గొప్ప 

యా స్పికులు, పరు మోసినపండితులు, క్రొత్తతీరు లెజింగిన విమర్శ 

కులు. నంస్కృృ తాం(ధములలో సరితూకముగల పరిశ్రమ పాటపము 

గలవారు. తోలుత. గావ్యపాఠముగానించి శా్య్హ్రపళః ముప్పై మనసు 

గూరి బొబ్బిలిచేరి శ్రీ సుసర్ల సీతారామళా(స్ర్రీగారితో. దర్శా లంకార 

'వేదాంతఘు లధ్యయనించిరి, సంస్కృతములో లోంతులుగడవిసపాండితి 

నంపాదించి, పదపడి తెలుగుబొస పొలుప్పులు గుర్తించినారుం 

పన్హా కిమిడీ రాజు రామ శాస్త్రిగారి సామర్ల ర్ధ్స్టము సెటీంగ్ సంస్థా 

నోన్నత విద్యాలయమున నుపాధ్యాయపదవి యేడి గారవించిగి. ఆయు 
ద్యోగము 1858 మొదలు 1911 వజుకు విచ్చిత్సి లేకుండ. గొన సాగిన, 

శ్రీశ స్ర్రీగారు 'తాత్వికదృష్టిగల కర్మిస్టీయగుట చే, తనకు మూరుండు 
పట్టభ(ద్రుండై, యుద్యోగిమై, పదిరాళ్లు సంపొదించుళోను (పయోాజకు(డై 
యుండుటంజూచి తనపని ఇాలించుళొజిను, 

"జీవిభాగవతమును జెలింగించిన (తివురాన తమ్ముయదొర పఏీరినీ 
గౌరవించి ధన్యుండయ్యెను. ఉర్లాము మున్నగు నాస్థానులలో ఏరు 
ధర్మాదిశా వ్ర్రయుల పరీక్షల నెగ్గి యుగ్గడింపంబడిగి, పండితులతో ఇాస్థార్థ 
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ములు “నీవా సేనా యని వేయలోల (శీ రామశా స్త్రిగారు ఇకాలకాలము 

దాక. తెలుగు నెజబులరనుట యొక రహస్యము. గిడుగువారి వాద 

శంఖనాదములు ెవులంబడీి ఆంధ్ర భారతము తీరెట్టుండునో యని 

చదువ నారంభించిరి. అడియాది యగ స్పివలె యావడాం(ధ వాజ్బయ 

వమువోళోదధిని రామా స్త్రీగా రాపోశనించిరి. దానిఫల మే “ఆంధ మహో 

భారత విమర్శనము” ఇది 500 వుటలు పై బడినకూర్చు, ఉద్యోగ పర్వ 
విగుగ్భనము మాత్రమే యచ్చువెలుగు చూచినది. 

ఆంధ శబ్దచిం తామణి పై 'ఉద్ద్యోతిని” అను గొప్ప వ్యాఖ్యా (గంథము 

పీరు రచించి". శ ప-రేన లింగము పంతులుగారు చింతామణి నన్నయ 

గతే ము ఇాదనలా, ఆవాదము ససిగాదని రామశా,స్ర్రిగారు సోదావా 

రణ ముగా నన్న యకృత మే యన నిరూవించిరి. ఇది తెలుణపలో వీరి 

తొలిరచన. జంకు లేనివిద్యాంనులగుటచే, పిరేని (వాసినను స్వాతంత్ర్య 

"లేఖలు స్పష్టముగ గోచరించును. “జ్ఞ? యను వర్ణము కంఠ్యమా, 
'తాలన్యమా యను పమయమును జర్చించుచు గొప్ప విమర్శనము వెలువ 

రించిరి. వ్ఏ విమగ్గ్శ్గన రచన లెన్ని యో “భారతి” (ప్రభృతి పతికలలోం 

(బచురిగ ములు. వీరి సంస్కృశరూాసకో రచనకు దోహదము చేసిన మపహా 

సీయులు పర్హాకిమిడి (ప్రభువుల పిన్న తండ్రియగు నొక రాజుగారు. ఆయన 

గీర్యాతి వాజ్బియాభిరుచి పెద్దగాగలవాండని ప్రసిద్ధి. 

ధర్హుశా(స్త్రముపై రామశా స్రీ గారికి ముంచి యభినివేళము, నరంత 

రము ధర్న గంథానలోకనములోం గాలశ్షపముచేసి మహావ్యాఖ్యా 
తగా, విమర్శకుండు గాం జేరందిన పారనంది పండితుడు తెలుగుభూమిలో 

ఊాంిన చిరత్న రత్నము, 
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నియాగిబావ్మాణులు, హరిత సగోతులు. తండ్రి! నూరపరాజు, తల్లీ! 

లచ్చాంబ. జన్మ స్థానము: నగరము'తొలూ కా లోని పొ సెర్గఫూడి, 

నివాసము: రాజమహేంద్రవరము, జననము! 80-7-1654నం = (అనంద 

నామ సం. (శావణ శు. ౫. ఆదివారము నిధనము, 9-3-1986. శృతులు! 

(ప్రబోధ చంద్రోదయము, ఆర్మధ్రవేణీసంహోారము, అభిజ్ఞాన శాకుంతీలము, 

మల్లి కామారుతము, విక మోర్యశీయము, చండకాశిక నాటకము, 

నృనింవావిళ్వరూపను, గౌతమీ జలమహిమాను వర్గనము, భక్షచింతౌ 

మణి, అర్హరమోమణి, మేనుసందేళ.బు, నందనందనళతక ము, సతీస్మృతి, 

సుత స్మ తీ వసురాయ'చాటూకి ము -క్రొవళ్లి, (ఘైనూక్సివసుప శాశిక, 

సుగుణ, పదర్శనము రా ఇత్యాదులు, 

ఉపాధ్యాయత్వమున: గపత్వమున సుబ్బా రాయండుగారు. చాల 

సమర్థులు, రాజమహేందసరమునందలి సర్వకళా శాల ఏరి యభ్యా 

పకత్యమున కాశ్చర్య వోయెడిగి. ర్చ బెం కూ ల్లైదొరయంత వోడు వసు, 

రాయకవిగారి పాఠము వినుటకు. జెవికోసికొని తలుపుచాటున నక్కువాః 

డనిపతీలి. అందులో నాయన భారత పాశము మజీియు నద్భుతము, విని 

తీరవలె నని నాటి విద్యార్థులిప్పటికి. జెవ్చుకొనుచుందురు. 

మద రాను గవర్ననరైన సర్. శ. వి, రెడ్డనాయండు. ఏరికి. టలు 

గున శిష్యుడు. విదేశీయుడు “ హ్యీమ్నెటు” దొర సుబ్బారాయండు 

గారియొద్ద. జాలకాల మాంధ్రభావ నభ్యసిం చెను, ఏరకడ వ ద్యాభ్యా 

సము వేసి సై కివచ్చినవారు పెక్కంండ్రు. ఎంతే వారై న ఏరియెడ న్యముత్రై 

యుండవలసినచే, ఆయన యితరులకు లొంగలేదు, విద్యార్థులకు 

లోశువకాలేదు, ఆత్మగార వము శాపాడుకొనుచుం చొ మేస్థానమున 

నుండ వలయునేో, యాస్థానమున నుందుట వారి వవాజగుణముం నమూూట 
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లలో. బొందిక, నడతలో నార్టవము, జీవికలో నిగాడంఒరము వ. ను, 

రాయక ఏకి 'బెదమునువ్వులలోం బేరుదెచ్చినవి. నచ్చినవారి నబేపనిగా 

నుతించుట, నచ్చనివారినిం బట్టి దూవీ ౧చుట వారిచేతగాదు, విద్యకు? 

దగినసుగుణసంపద యుండుటచే వసుకవి య౫ంతక్తీ ర్తి నంబెను. " సుచ్చా 

రాయండుగారు తమ జీనితసంగనా యి తెలియుట కీవీసము (వాసికొనిరి, 

పుట్టుక పాసెర్షపూండిలంకన్కు దండి 

బందుగులింట నానందయందు 

మెత్తని పాత్తుల సత్శమిల్లుట, శశ 

వ(క్రీడ, “ర దవరరముల 

గన్న వారల వియోగంబు నటనె 

అక్షుయ మొదలు పరాన్న మేడేండ్డు దొ 

డ్లమ్ము పేంట దివాణమందు [భీము 

ఖాబ్దముస సూంత కాంపుర మక్కొటిక నె 

(పథ మజూాయానియూగ వ్యాద్వ వ్రధయు, గాన 

రాణ్బహేంద్ర ంబుసంద నాంధ్రంఫుటొజ్జ 

పదవి నసురాయ చగిళంబు (పథితీ మపల, 

సుబ్బా రాయయడుగారు చిన్న నాట దొడ్డము నీట దివాణమువారి పోవ 

మున నుండీ పిద్యా భ్యాసము చేసిరి“ నొండు వీరిగురువ్రులు వాను 

"జీవ శాస్తులుగారు దొడ్డమ పేటకు సమిపనుఃనం గం “ధీమ[కోశ పాలెము" 

ట్ భాగవతుల వారిళా స్రీ గారను సుఎసిద్ధ వై గయాగరణు లుండెడిఐారుం 

పాగయొద్ద( జదువుకొను విద్యార్థి మయొకండు “శీదతుహరీనివేశ! శ్రీ. 

భీమేళా 1) యను సమస్యను మనగవిగారి కీయలగా వీరు డానిని పదిరక 

ములుగాం బూరించి చూపించిరంట, అప్పుడు ఏరి గురువులు సంతసిం 

ముందుముందు. నీవు కవిశేఖరుండ నొదు వని యాశర్వచించిరలి. 
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అప్పటి కీయనవయస్సు పదుమూంటేండ్తకు మించదు. ఈదిగువపద్యము 
(పస్తుతీకవిగారి నుట్టుకను డెలుపుచు నంతయందముూగ “డచినదోో 

పరిశ్లీలింపుండు. 

గాతమి( గట్టి కాలువలు “కాటను” (దవ్విన కాలముం ది సం 

. భూతుండ నైనవాండ( బదుమూండగు నీంయలయిడుగన్లి కిక; 

మాతకు లేమిం బా లచట మంటిని (మో సెడియుప్పరను కే 

'వ్రీతిని నన్ను. జన్లుడిపి పెంచిరం "పేమి బుణానుబంధ మో ? 

వసుకవిగారికృతులలో “భ క్రచింతాముణి జీవము గలకృతి, దీనిలోని 

పద్యములు చాలమందికి( గంఠస్థములు, భక చింతామణి సామాన్య 

శతకము కాదు, “ధావగాంభీర్యమందును దత్త గబోధనమంగును భక 

చింతామణి పద్యములు కొన్ని (పపంచ సాహిత్యమందలి యే కనిక 
కును దీసిపోవు” అని విమర్శకులు (వాసియున్నా రు, 

తలిదం[డుల్ బలెం దస్వులోంగొనుచు వాత్సల్యంబునం(లోతు; సె 

'చ్చిలియుంబోలె సుధామఈోక్తులను మూ నేమంజెతింగింతు ; శ 

వలధర్శవభువట్లు నీవ్రజలయిబ్బందుల్ తోణంగింతు; ని 

న్నెలమిం గాలి మాయభాగ్యదళగా బే, భగ్నచిం తాను ! 

సీవింతుఖ౯ా భ వదీయ పొదజలరుట్సిం'తొను పానంబుగో 

దేవా! మందు; ననామయత్యము (ప్రసాదింసంగ'జే మేనికిళా 
(బావృణ్మేఘఫవుం (బాఫుగ వినను, దానం'జేగ్సు నే వృశము॥ 

సనీవుండక౯ హృూదినాకు న్యాధిభయమున్నే ? భక్తచిం తొమణేీ ! 
మున్నగు నన గ్లమణులకుం దావల మోళతకము, ఇది బో క్తిపధాన 
మైన చై నను ననేశవివయము లిందు సంభానింపంబడినవి, పద్య భావము 
లన్నియు నుడారనులు, భాస. మృదుల గంభీర ము, తేలును * భక 

చింతామణి” వలె నధికముగ నమ్ముడువడీన గ్రంథములు తక్కువ 
సుబ్బా రాయక విశోఖరులు నూ క్రినుధానిధులు. (పొఢ తకు, భానసంవ 

దకు నీరికవిత నిదానము. భట్టనారాయణుని “వేణీసంజశరము” వీ రాం(ధీక 
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రీంచిరి, ఆతనిశై లి ఈయనకు నరిపడినది, అభిజ్ఞాన శాకుంతలము, మల్లికా 
మారుతము, (పబోధచం[దోదయము, విశ్రచోర్వశీయము, కుందమాల 
మున్నగునాటకము లనువదించిరి ఇవన్నియు. బెలు.గువారికి శిరకంపన . 

కారణములు, ఆంధ్రరంగస్థల ములకు నలంకారములు, విశ్వవిద్యాలయము 

లకు బో స్థ్రములునై యశస్సు నార్టించుకొనిసవి. అన్ని నాటక ములక కొను 

వీరి “వేణీసంహారము? వినుతి ౫నినది, నుబ్బారాయ(డుగాకు చిన్న నాట 
నాటకములలో నభినయించునారట. వేణీనంపహోరమున నర్మరాజపాత్ర 
నును డొమే నటించినట్లు జెస్పుదురు. ఈ కళాభిమానయే యిన్ని నాట 

కములు (వ్రాయిందినది, నాటకకర్త నటకుల్తో నలాని నాటకము రసవత్త 
రముగా సంఘటింపలేండు, భవభూతికూడ నటకుల్రై నట్లు చారిత్రకులు 
చెప్పుదురు. నసుబ్చారాయండుగారు పద్యములు చక్కగా జదువు నల 

వాటు కలవారు, చిలకమ ర్హిలశ్షీ గ్రనరసింహముగారు “నీయ చర్మిత్రి లో 
నిట్లు (వాయుచున్నారు; " పద్యములు చదువుటలోను దండకముఖు 

చదువుటలోను మిక్కిలి నేర్పగల నుబ్చారాయండు కారి నోటనుండి వీని 
నవ్వుడు నాయొడలు పరవశమైనది, " 

_ రసానుగుణమైన శయ్యాసౌభాగ్యము వీరి కవితకు నిసర్లజముయిన సుగు 
ణము. వేణీసంబారము లోని యి భీమవాక్యము నరయునది. 

తత ఘూర్జ ద్ఞట వార్జి మధ్య విలుకన్నంచాచలభ్యాన ధీ 
రతం గోణాహత మై జగ త్పళయ గర్జన్నేభు సంఘట్ట చం 

డతం దృజ్లోగరుషా(గ దూత కురురాక్ఞాశంక రోత్వాణ 

నతి! మక్సింవారవానుకారి రణనిస్పాణం విజే (మోగెడీన్, 

మరల, దుర్యోధనుండు తండిని "బాసిన యక్యకామను బరామర్షిందు 

సీవిలాపనాక్యమునుగూడ నరయునది. 

దగ్గణ రమ్ము; నాక తనందం(డ్రికింటాసినబిడ్డ వై తె! నన్ 

బిగ్గంగవుంగిలించు సఖ! నీ కడుమెత్తని మేను వాత్త్మంగా 
17 
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నగ్గురు బౌవాలట్టి భవదాయత బొవాులు మేను సోఃకినన్ 

౫గురుపాటు సంభనముగా జెటులారట ముందు చుండిసన్. 

ఈ రెండు భుట్టములలో? గవి పెబువటీంచిన కసితొ శయ్యా జ్ 

ములు సహృదయాస్యాద్యములు. 

రాజమహేంద్రవరమూన నాధునికాం(ధ్రకవిత్రయ మని 'ేరొందినవా 

రిలో పీరొకరు. ఆంగ్ల భాపావిశారదులగు మిత్రులతో నిరంతరము సంభా 

కి ంచుచుండుటవలన వీరికవితమునకుం బా క్చాత్వకనిత మునండలి నవీన 

భావములు కొన్ని యబ్బినవి. వీరి కవిత్వరచన “కే వలను (ప్రాచీన ఫక్కి=నే 

నడచిన దని చెప్ప వీలుకాదు, [కొ త్రభావరు లెన్నో ఏరిపద్య ములలో, 

బసిశీంప వచ్చును. ఆశుకవిత యనిన ను బ్బా రాయ(డు గా రసహ్యాపడు 

వారు. “జం బక యాశుకవనో(గ న్యాభుకంస్టాళి*కే నబ్బ బ్బా! 

గుతిగాను,..... అని పీరు బాధపడినారు. ఆకుగనిత నందముగా. జెప్ప 

సమర్థులే మొనను డానియందు వారి కీతి, ఇది కొందజకు వింతగా 

నుండును. పద్యము చెప్పి నాలుకా దుసాటులు వెరుకముందు లాలో 

చించి సానయబట్టినలాని వారెన్న( (ప్రకటింపలేద(ట. వ. సు. గవి తన 

(పతిభా (పభ నాంధమునం (బ్రపంచించి సహ్మన్రమానములు జీవించి 

చనిన మవోకవి. 1988 లో రాజనుహే హీంద్రవరమున జరిగిన అంధ 

సాహిత్య పరినన్హుహాసభ కధ్యతత వహీంచి 88 లో జీవయా[త ఇాలించిరి, 

వ. ను. చరిత్రము మధురగంభీరమైనది. వ, ను. కలి సంకల్పసిద్ధుయు 
వార్థకమున నతండీ (క్రిందివిధముగా నై వపార్థనము ముయు వాండు, 

కడచిననాళ్ళం బై యుడిన కన్టములం దలపోయ నిళ్లు నా 
యొడలు గ సర్వ్యడంకుం జెమ రుష్పతిలు౯ 'జెడగొండలట్టినా 

యిడునుల నెట్టు నన్ఫునిచి యి్థ్రితి నిల్చితో యంచు నబ్బురం 

సడ్గును, శుభొంకముంజలుపుమో వనునాటకముకా జగత్కవీ! 

| 
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1854 - 1919 
జన్మ స్థానముః హంపీనిరాపొత్న శ్నే(క్రసమోపముననున్న కమలా 

పురము. జననము: 1కి-కి-1రరఓ సం. నిర్యాణము : 20-6-1919 నం, 
(గంధములు; నునందినీపరిణయము, ముచాలసౌసరిణయము, (శ్రీరానుజన 

నము, పొదు కాపట్టాభి'పే.కము, లం కాదసానము, (టౌపదీవస్త్రాపహర 

ణము, కీచకవధ, బ్యభువాహననాటకము, హారిశ్చం[దడ, రు కాంగద, 

చం(ద్రవోన, శిలాదిళ్య; (పతా పొగ్బరీయమూ, కాళిదాసు, (ప్రవ్హోద, 

రామ రొబాచర్శిత్ర, మైనూరు రాజ్యము, బొందు బీవీ, కుశలన (నాటక 

ములు) నోన్యమంజూాపష, అగ న్య 'బాలభారతళతకము, అంధ్రీక్ళ తౌగస్త్య 
బాలఫారతము . మొదఠఅగునవి, 

పేరుమోసిన నాటకరచయిత లిరువురు “బళ్ళారి నీ పోననము 
జేసిగి, అందు మొదటివారు ధర్మపరమునారు. రెండవవారు (శ్రీని 
వాసరావ్సుగారు, ఏిరిరువ్లుసును న్యాయవాదులు, ఇరువురును నటక్రులు 

' ధనికులును. కృష్ణమాణార్యులనారి చ్నిత్రనళీయ మెంత పేరు సంపొదించి 
నద్యో (శ్రీనివానరావ్రుగారి రొమరాజుచరి[త్ర మంత ప్రతిష్ట నార్జించి 
నది. “రామ'రాజుచరిత్రము ఇార్మిత్రకము, తల్లికోటయుద్ధము నంీ రి శేషుం 
డైన యళియ రామరాజుకథ యిం దభివర్ణితము, వీరి మైసూరు 
రాజ్యము, (పతాపాక్చరీయనము భారి[తకములు, 

ఏరు (గ్రామ్యభామ నొప్పుళోనరు. కళాశాలలలో (గ్రామ్యము 
నుపయోగింపవచ్చు నన్నప్వుడు మదరాసు విశ్వవిద్యాలయము నొ 

శేర్పాటుచేసిన నంఘమునకు (శ్రీనివాస రావుగారు సభాపత్నుల్తై వ్యాన 
హోరికమును నిరసించివై చిరి, సంఘసంస్కారమును గూడ పీరు కోరి 

నటులు లేదు. నాటకములు విషాదాంతములు చేయుట పీరి కనిష్టము. 

(ప్రొకృతొదొభొనలకు బదులువ్యానపోరిక ముపయోాగించ వచ్చునన్న 

వేదమువారి మతముస్తై తము వీరికి సమ్ముతము'కొదు. ఇార్మిక్రక ములు 
నంఘు సాంబంధికములు నగునాటకములే యానాంట వెలయవ'లెనని ఏరు 

జవ్బిపోయినారు. 'తేలుంునక్తు (శ్రీనీనాసరావుగా రిచ్చిన సంజేశము 
నకు నంగనో మిది 3 
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“థావను జెజుచుట తప్పు. అర్సీలము లుంట తప్పు, దుర్నీతీకర 

ములుగ నుంట తప్పు, బండుబూతుమాటల నీతింజెప్పుట తప్పు. పేరు 

పెట్టి దూవించి యెత్తి వేయుట తేప్పు, (గంథనునం దిత్యాదులు త్తు 

లగునుగాని మిగతవి తప్పులుగావు. _విషయనై. శద్యము రొంతవణకు 

నుండిన(జాలు. లోహములన్నియును స్వర్ణ్తమయనులు కాగ పోయినను 

బనికి నూలినవి యెవ్వియునుగావు పూర్ణకాలమునుండియు బుద్ధికుశలులని 

వేరందిన పండితులగంథములు చదివి. తమ బుద్ధిబలిమిని వానికి: జేర్చి 
' యిప్పటివారు (వాయు(గంథములు చెడెనని చెప్పుట యసమంజసంబు.”” 

శ్రీనివాసరావుగారు మల్లి నాధసూరివంలీయులు, పీరిపూర్వజు లంద 

జును విజయనగరసంస్థానపండితులు, ఏరు నాటశొంత సాహి నము నెజీంగ్ 

స్వాధ్యాయ పాఠము చేసిరి, జ్యోతిషము శెలిసిథొనిరి, 1876 లో ఎఫ్, 

వ, పరీక్షలో నోరి. "6 వెన్యూడి పార్టు మెంటులో. బనిచేసి 1881 లో 

అనంతపురమండలము “డి ప్యూటికలెక్ట రు కడ దివానుగా నుద్యోగించిరి, 

1888 లో శెండవతరగతి .వ్రీడరుపరీ తలో. చేలి బళ్ళారిని న్యాయ నాదు 

ఆరి. అంతటినుండి ఏర సారస్వతే నేవ యభ్యుదయ మార్గమున బడినది. 

1917లో కడపయందు జరిగిన ఆం(ధ్రసాహిత్యపరివత్సభ (శ్రీనివాసరావు 
గారి నధ్యక్ష్రలుగా నాదరించినది, మండపాక పార్వతిశ్వర శా స్రీ (పభ్ళ 
తులు ఏరి 8 విత్వమును గొండాడిరి, 

(శ్రీనివొసరావుగా రుదొరభావులు, పండీతులను నత్కరించీరి, 

కవులను సన్మానించిరి, "పేదలను బోవీంచిరి. 'తెలుంగునాంటట నాటక 
శబ్ద మున్నంతదాంక (శ్రీనిపాసరాోవుగారి వేరు నీలంబడుననుట నీళ్చ 
యము. “(ప్రతొపాక్చరీయము లోని యొక పద్యముమచ్చు, 

మూరెడు మోాసలన్ఫెనిచి మువ్చీరిగాబలుమారుదు వ్వుచుకా 
'జీరుపుమోటు దుస్తులను నీటుగ6 గట్టుచు వాలుంబట్టుచుకా 

ధీరులమంచు నోటికసిదీటిగం (బ్రల్లదమోడనట్టి ౧0+ 
ఛీరులం బోల శీను రణభీకర వై తివి తక్కిం గీర్తియున్, 

కాడా 
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1856 - 1915 
జననము 15066. నిధనము 1915. జన్మ స్తానము: పఠలాపురము సమీప 

ముననున్న కొమరగిరి ఇెలనాంటివెదికలు గెతమగో(శ్రీయులు,. 
తండి: గంగ రామయ్య, తేలి: -కామాంబ. రామ-చందో పొఖ్యాన 

ప్రబంథకర్శ వారణాసి వేంక' శేళ్ళరకవి యీయన మాతామహుయండు. 
వంశీయు లెల్లరు వేదవిదులు, కనికర్శ ఎక గ్రంథములు ; కాళిందీపరిణ 

యము, ళంతనూ పొఖ్య్యాసము (అం(_ధ_ప్రబంగములు) చిత్రైనీ ను (కొ 

ఫూర్షోదయమువంటీ క ల్ఫితః థా కావ్యము) శంబరాసుర విజయము 
(సంస్క్భతి -చంపువ్ర్ర) శివరొనుకతెకము, (ద్వ్యర్థి. ఆమ్ముద్రితిము) 
ము కొవళి (మదాలసళ ధగల సంస్కృ తొార్యన నాటక ములు-) మల్లిక 
(నవల..అము[ద్రితము) అహోబలపండిథీ య వ్యాఖ్య-ల ఘుశెముది, ఆంధ 

టీక) జగన్నాథ శత మాహాళ్మ్యము, శ్రావణమహోత్సవ తొ రావళి - 
ఇత్యాదులు, 

తిరుపతి వేంకట3 వులు “భటోదిరాముకరుణ యుణ్మ-వో బు కు 
లోపముండిదని యొక నమస్కార బొణము విసరి కాని ఏిళా్యరములో 
నవథానమునారంభింఎ లేను, సిద్దాంత కొౌముదికిం "'బెళము ఎ్య్బాఖ్యాానపి శే 

వములం (గ్లోడీకరించి జెఖ్బు వారిలో నాయ భ(దొ(ద్రిరామ ళా స్ర్రగారు 
(పోడలు, “కౌముదీ యది క ంఠస్థా వృథా భాయ పర్మిశ్రమః” అంసూ క్రీ 
ఏరిఎట్ల సముచితముగ సమన్వయించును. ఈయన వినయసంపద వాండి 
త్యమును మించినది, కర్మాచరణము కిని తొపాటనమును ఇాంటీనది, 
(భాస్మాము హూ రృమున లెచి సభఖ్బాతుండ వీశావుదములోం బొద 

గయాశ్షైత్రమునకుం బోయి స్నానసంధ్యాదులు కావించి కుక్కు కేశ్చర 
దర్శనము వేసి వచ్చి యింట గూర్చుండ్ విద్యార్థులకు. బధ ములు 

చెప్పుకొనుచు సూ ర్యాలోక బు లీకుండి జీవయూ త్రి సాగించింఛిన్యుం 

డీయన, అలంశార్భగంథము లాయన "సిక్కువుందికి, "బాము చెస్నెను, 
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కాని యాయనశిష్య్యలుమా త్ర మలంశారనిద్యాగ్థులు ర్రంట పెండ్యాల 

వేంకటన్ను బహ్మణ్య శా స్త్రీ గారు భద్మాధిరామ ళా స్త్రీ గారి శిష్యులు. 

శాస్త్రిగారు తమయిరి(దన యేంట “కాళిందీ ఎగిణయ ? (పబంధము 
రచించిరి. పుచ్చున కీపద్యములు తీబకింపుయకు, 

కాయ'చ్చాయల వెల్యరించు వలిపెకాగాటంపు సీరెండం ౫౦ 
జాయల్ పూనలగంయమ్మాలంబు. బట వాస్యద్రవ్యముల్ గంధ చ 
రాయు కిం బలు తొవు లీన సఖిహాస్తం బూని వాహ్య్వాళ్ళికై 
సాయంవేళల వత్తుకంందు. దరుణుణ్ జూనొస్పం బూయదో(టలకా. 

వలరాజు తేనదుపనులకా 

మెలంగింపం జెందకుండ చేర్పున జారి 

వలవై చి పక్టై' ననలాా6 

దిలకీంపం దగీరి వోవు తేరమంచములకొ 

శంతనూపాఖ్యానము 92 వ సంవత్సరమున సంతరింఛిరి. అది చక్కని 
(ప్రబంధము, ఈకవివరుండు కేవల (పాచీనకవితా ధోరణికల వాందే 
గాక నవీనపథమునం గబ్బము లల్లు మేధావి కూడను. ఏరి “చిత్రసీమ 
'కొవ్యము పరికించిన నిది స్పష్ట పడును, చిత్రసీమ ర భాపూర్లోదయనును 
బోలు కల్పిత కావ్యము. ఇందు గృ త్యాద్యవస్థ లేదు. ఇది క్రొత్త పద్ధతి, 
“కల దొక రాచకూంతురు ..”” అని 'కావ్యము నుప మించినారు. ఇందలి 
యాశ్యానములకు దళము లనిపేరు. అవీయు ద్వితీయదళము మొదలు 
కొని యారంభింపం బడినవి, తత్కారణము (గంథములో విశదమగునుం 
“ మంగళాదీిని మంగళమధ్యాని మంగ భాంతాని శాస్త్రాణి (పథం తే క 
యనుచొవ్వున నాది మభ్యాంతములందు( గృతినాయకుని స్తుతించుపద్య 
ములు రచించె, ఆపద స్ర్రములు శేవలవష్థ్యంతములు గాక్ర ద్వితీయా 
ద్యంతీములుగా (వాయుట మటీయు నూతనత, ఆపద్యములలో భూత 
ఛావికథలు నూచితములు, ఈ కాన్యములో గార్యముముందున్ను గాఢ 
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ణము వెనుకను కన్సించుటచేం జదువుట క్రింపు పుట్టించుచుండును. అందు 

నాయకుండు చిత్రసీమ, ఈ వేరులో నొక విచిత్రము. సీమ నశారాంతము, 
ఆకారాంతము కూడ నుండుటచే ఊసు _స్వ్వృవ్యవహారముల కీశ్ర-రే 

యుపయోాగించెను. ఇది యవశ్యపఠనీయ శా వ్యము. తెలుయపపలుకుబడ్ని 

భొక మచ్చు. 

క "వ్వుమెజుంగుగ బ్బొలయు గుజ్జన మేనులతో డ నోరంగా 

దువ్వి శిఖల్ లతల్ ముడిచి దొడ్డగు నిత్తడిపోగులం జెవుల్ 

గవ్వల పేరుల న్నుదుగులప్పంగ వంకరబొట్లు దిద్ది పై 

గువ్వలవన్న్నె వేలవిడి కొందటు చెంచులు వచ్చి కొంకుచు౯ా. 

చిత్రసీమ, 9. ౭౮ 

'తెలులసననేకాక సంస్కృతమునను ఏరి కవితాధార భఛారావాహిని. 

పీఏ “'శంబరానురవిజయ చంపును” చదివిశీరనల యును. అందలి కవిత 

మీటులు (వహించును, 

నిర్జంజీరస్వన మవచనం సన్న కాంచీనినాదం 

పశ్చా బేత్య (సియతమదృశా వంబుజాక్షీ పిధాయ 

కాహం (బూహీ త్యభిహితవతీ కంకొణానాం వీరావై 

ణల సద్యః పులకితలనద్లాత్రయప్టి రృభూవ 

వైదర్భా ్ రదినురీతి క ఎకొవళ్యాద స్రలంకృతి(పఖ్యా 

సుకుమార త్యాదిగుణా రసికవునో వారతు కాన్యగన్యా మే, 

పరమనై స్థికంై, పండిత కేస్టుండ్రై, కవిగరిస్థు(డై చనిన భదాదిరామ 

శాస్త్రిగారి కృతులు చిరకాలము. "తెలుగువుడమి నిలువలలవనుటక్రు 

సందేవాములేదు. పోతనవలె, కూచిమంచి కవివలె/ దనకృతులు భగవ 
చ్చిప్నోతము లొనర్చిన మహాపుణ్యుం డీయన, ఈకవి తనవిషమయమును 
శ్రీరానుస్మవమున లగింపంజేసి (వాసిన ౧ాపద్యము చూడు(డు ; 

శ 
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చోల్యంబునం గవిత్యవటిమ చూవ నొనర్చి 
మృదుల కాళిందీ పరిణయకృతిని 

సంస్కృతకవితో రుసామర్థ గ మెజీంగింప 

విరచించ శంబరానురవజయము 

శ "ర్గము: ఖచిత్ర సరణిశై శంతనూ 

పాఖ్యాన నానుకౌవ్యం బొన్చె 

రూపకకవితను జూప ముక్తానళి 

రచియిం సె సంస్కృ తాం[ధములయందు 

గ ల్సితకథావటిష్టత దెల్బం జత 

సీమల గల్సించె మజియును జేసెం టెక్కు 

లెట్లి కవితను నిర్శింపనేని. దగ,జె 

రామవద నేవి భ(ద్యాదిరామశా స్రీ. 

శాస్త్రీ “స్సు ముక్తావళి యనునాటకము "తెనులప భావలోను, సంస్కృత 

భావతోను రచించుట మెచ్చందగినది.  తెనుంస ముక్వానభిలోని పద్య 
సు ముత్యములు. 

చ, పడణొదవంగః గోేంజాముగ వంగిన గాశమునందు సన్నక 

_ పృడమును (గమ్మి పెన్గిరవాభారముచేత? గృశత్యమంది యి 
స్పడయక గ్రీమ్మమేగుతటి వారిదగర్భమునందు: గోన వ 
చెడు తొ లిమించుపోల్కి.. ౫ ము చిక్కి యుం గన్ను లపండు 

నయ్యుడున్ . 



తాడూరి లక్ష నరసింసారాయ కని, 

1856 - 1936 

మాభ్వమకశస్థులు. తల్లి: నీతమాంబ. తం|డ్రి! రామారావు, నివా 
సము: రాజమెహీం[ద్రవరము. జననము : 16 7 - 1856 నం! నల 
సంవత్సర - అపహిఢ బహుళ (పతిపత్తు  శు(క్రబారను, నిర్యాణము ; 
4-7-1936 నం॥ ఛాతృ సంవత్సర-ఆ హిఢశుద్ధవూర్షి ము, 

కృతులు: ౧ శృంగారభూషణము, a7 ఉన్నత్మ రాభువము, 

తి. రుక్మిణీ స్వయంవరము. (ఈ మూండు నాటకములు) రో. భోజకుమా 
రము. ౫, లక్షీ సంజాదము. ౬ -చం్యదాలోకము , ౭. మేథునంచే 
శము [వూర్యనర్గయుమా[త్ర' మాం ధీక్ళతము] ఛా. _మైవార్థనము 
౯ భగవద్గీత (ఆంధధీక్ళతి) ౧౦. శృంగారతిలకయు, ౧౧. బుతునంపో 
రము ౧.౨. జ్ఞానోదయము [ఆంగ్ల “అణు? 'శావ్యముల అం(ధీకరణమను 
౧౩. సనత్సుజూతీయము, ౧౪. నీతికథానిధి ౧౫. రనమంజకి 
[సంన్మ్భత మునకు తెలులు సేత 7 ౧౬.  చమత్కా.రచం(ద్రిక, 
౧౭.  పంజితరాయశతకము. ౧౮ ఉఊద్యోగపర్వము [ తెలిలెంపు] 
౧౯. బాలనీథి _ ఇత్యాదులు, 

నాంటిరాజమహేంద్రనగి స - న్నేంటి రాజమహేంద్రవరము. కవులను 
జెంచుచున్న. చక్కని పట్టణవంం. రాజ రాజనేం[దుని మొదలు శేంటి 
దా(క్క, ఆపుర మొేతీరున, ౫వులకుం సరము, 

శ్రీవీరేశలింగముగారితో వాటు, శ్రీ) సుబ్బా'రాయండు గారితో 

పాటు చాను జేవశా,స్ర్రీ గారో పొట్కు లశ్షీ శ్రనరసింవాంగారితోపాటు 

'రాజమ హేందనరమునం గాన్నాళ్ళు నివాసమున్న కవులలో తాడూరి 
ల్నీ శ్రనరసింహ రావు గా రొకగకవి, ఈయనకు కోనిగా? జీరున్న దిగాని, 

వాస్తవమునగు రాజకీ యోద్యోగి. (ప్రభుత్యోద్యోగ్నులై తెలుగు 

సాహిత్వ్సుమును, గవిత్యమును నేవించిన చారు మనవారిలోం శెక్కురు. 
జయంతి సొముయ్య ంతులు గా రాజూతిలోవారు. (పకృతము మన 

తొడూగి లక్షీ గ్రనరసింపారాయకనినిప యము పరిశీలింతము, ఈయన 
18 
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డిప్యూటీ తవానీలుదారు గా; చింతలపూడి, భీమవరము, (కొత వేట, 

కదిరి కడప మున్నగు తావుల నుద్యోగించిరి, సాధారణముగా (పతి 

మానవునకు అభి పాయ మొకటి - చేయుచున్నపని యొకటి యగుట 
జరుగుచున్నది. లశ్షీ ౧నరసింవారాయశవికి స్యతంత్రతతో జీవింపవలెనని 
శాన్సి పరాధీనమైన నేవకస్ఫత్సిలోం గొట్టుకొనవలెననికాని తలంవులేదు. 

కాని తప్పలేదు. 1912 నం! వజకు తెలుంగు నేలలో: బల్ముపాంతములు 
పర్యటించి “డిప్యూటీ తహళ్ళీలుడారు గాం బని వేసి (పజలయారీన్సులకు, 

అధికారుల యామోదమునకు. శూతుల, గారవ వేతనము వుచ్చు 

' కొనెను, ఉద్యోగమునుండి విరమించిన .1912 వందలు, ఇరువదినాలుగోండ్లు 

వీరుజీవించిరి. ఈయిరువది నాలుగేంశ్లును సారస్వత నేవ్యై వినియోగ 
పడినవి. సేవావృత్తిని తూలనాడుచు * భోజకుమారము ” లో (వాసిన 

పీరిపద్య మిది: 

నీ, చందమామను మించునందంబు గలచానిం 

జీ! కురూపీనిగాగం జేయుదాన 

అలసుమేరువునై న నడంగించు దిట్టరిం 

జీ! సపదగాయగను జేయుడాన 

ఉక్కుమిాతి నుకేం[ద్రు లెక్క.సేయనివాని( 

జీ! యస్వతంత్రునిం జేయుదాన 

అల దేవగురునోర్చు నతిబుద్ధి శాలిని 

జీ! బుద్ధిపీనునిం 'జేయదాన 

గీ. అల్ల సత్యహరిశ్చం(ద్రు నట్టివాయ 
చెప్పు నిజమును జీ! బొంకు సేయుచాన 

అవనినోసేవ ! కటకటా! యక్కటశకట |! 
కలె) సీ చేయలేని యకార్య మొకటి. 

ఈ నాటకమున సేవానై చ్యము- అధికార మ దాంధత-నిరర్ధ బిరద(పదా 
నము - మున్నగునవి వేర్కొన్సి వానిని నిరసించిరి, 

1905 తరువాత సీకవి భగద్దీత - ననత్పుజాతీయములు ెలింించిరి, 
భారతమున నుద్యోగపర్యమును పీరాంధీకరించిరి గాన్కి యది నేంటి 
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దాణశ వెలువరింపంబడలేదు. తిక రాన సోమయాజి తెనుంగులోం గాన్ని 
వేదాంతఘట్టములు పరిత్య కృములయి యుండుట నహింపక, జగద్ధిత 
మునశై భగద్దీత్క (వజాగరపర్యము, సనత్సుజాతీయము తాడూరికని 
యాం ధ్రీక రించెనంట. లవి పరికించి కోందణు (ప్రోక్సీహీంపయగా ఉద్యోగ 
పర్వము సమ్మగముగా ననువదించెను, భారతపర్వ్యములలో ఉద్యోగము 
సారవంతమని, లోకటప్రనృత్సికి ముఖ్యమని యెంచి తెనగించిరని కవి 
హృదయమును వారి కుమారులు వెలువరించిరి. ఈ తెనుణప నేత శ్లోకాను 
(క్రమముగా నున్నది. ౧౯౦౫ లో (పథమపుత్రశోకము వలన విరక్తుండై 
యిాకవి భోగవద్ద్తాదికృతులు తెను/స సేసెనంట, విదురనీతిలోని 
పద్యములు ; 

అవమానింపక యెట్టిదుర్చలుని ఛ్మిదాన్వేపిమై నేర్పుతో 
నవనీనాయశ బుద్ధి పూర్వముగ నొయ్యన్ వైరినిం గొల్ప్చుచున్ 
భువిలో. జూల బలిస్టులా పగఆతో. బోరాడ నావి[క్రమం 
బవురా! మేల్హజివేచి తానిజఫ) నేంయాతండు ధీరుండునూ ॥ 
అపదవచ్చినస్తూ డినుమంతయునొవ్యక జాగరూకుండై 
యోపుచు శోభనార్థమయి యొప్పుల (బయత్నము లాచరించుచుగ్ 
యైపుచు నడ్డం గష్టమయిన న్వెలు/గొంటెడు నమ్మవాత్సు'డో 
భూప ! ధురంధరుండు రిపుపుంజము నాతండు గెల్సినాతండే, 

దక్క, బుతుసంహారము నందలి కృంగారపద్య క్రై లి తీరు నారయునది, 
ఒండోోక వువ్వుంబోయి సుర తాగత్రచే నొడ లెల్ల డస్సి ఈ 
ముందుగ రా(తిమెల్ల గతి మేల్కొనుట న్నయనంబు లెజ్జనైై 
నుండగ గొప్పువీడి భుజమండలిం చొండవ మాడుచుండ నీ 
కండ (పభాత వేళ మెయికింపుగం దాయక ని దవోయెడిన్. 

ఈ లకీ శ్రగరసింహరాయకవి కవిత యా'త్మానంద ము నుద్దేశించి (నాయం 
బడిన దగుటవేం చెలుంస (వజలు హపాొచ్చునగా జూడ లేదు, ఈయన థోర 
ణిలో న్యుత్సతి, కంకుం (బతిభా భ్యానముల సాలు మిక్కీ.లిగా నందును, 
అంద శందములకంెటు నావేశము పెచ్చు. 

తత 
శేష 
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1857 - 1928 
తల్లీ: శామసోమజేవి. తండ్రి! జేంకటళాన్తు)లు, ఆభిజనము! గోదావరీ 

మండలములోని “ముగుళ్ల?. నివాసము? రాజనుెహీం_ద్రపరయు. పుట్టుక 

16-9-1867. కడళా లము 29-5..1926. శృతులు: ౧ నంళము క్రానళి 

(ఆధ్యాత్మికపద్యకృతి) ౨ కోోటిలింగోశళ్ళరశళతేకను?, 3 హాస్యకును డా 

కరము ((ప్రవాసనము) ౪ చాలవ్యాక రణగు ప్తార్థ( ప కాలిక ౫ యేను 
సంచజేశము (ఆం|ధ్రపరిన ర్హనము)ః 

కల్లూరి వేంకటరామశాొ(స్త్రీగారి కీర్తి నల్లరికీ గుప్తార్థప్రగాశక యుప 
ఘ్న ము. వాల న్యాకరణము ప్రై వెలునడిన వ్యాఖ్యలతో నిది తొట్టతొలిది, 

"వేం; టరామశా స్ర్రీగారి సంస్కృతీ వ్యాక రణాభిజ్ఞత ని గ్యేలము, ఈవివ 
యమునకు గుప్తార్థపప్రకాశిక (పత్యక్షురము సాత్య్యుమిచ్చును. వీరయభి 
(పాయములలో. గొన్ని పొరపాటు లున్న వని విమర్శకు లెత్తిభూపిరి. 
అట్టివారిలో మహామహళేపాధ్యాయ తాతా సుబ్బా రాయా న్ర్రీ, 
వజ్ష్యల చిససీతా రామ శా స్ర్రీగారలు (పముఖు లు, (పతివాదుల పిమర్శన 

ములను మన శా(స్ర్రిగారు మహో సాధ్యాయులుగాస6 జాలభొగము (పతి 
శక ఘటించిరి. ఎవ "రేమన్నను గుప్తార్థ ప్రకాశిక గొప్ప న్యాఖ్య, బ్రహ్మ శ్రీ) 

శిష్ణు కృష్ణమూూర్తిశా(స్ర్రి పండితవర్య (ప్రణీత పారి కాంశాంధ్రీభూశ 
పరవస్తు చిన్నయసూరి కర్త అక బౌల వ్యాక గ ము” నక వ్యాఖ్యాన 
మని ముఖప త్త్ర౧ముపై (వాసికొనిగాని వేంళట రాము ఖా స్ర్రీగారు తృవ్లి 
పడ లేదు, బాలవ్యాకరణము చిన్న యోపజ్ఞము కాదనియు, శిష్ట కృష్ట 
మూూర్తిశా(స్ర్రీగారి హరికారికల కనువాద్యపాయ మనియు వీరి యాళ 
యము. దీనిని పెక్కు_నుంది పండితులు సోపవ _త్రికముగా? గాడు "కా? 
దని (పతిఘటించిరి _పట్టినపట్టు వదలక పాండిత్య విశేవముబే స్యమత 
(ప్రతిషస్టాపనమున శెన్నో యుక్తులు (పకటించిరి, కాని యీివివయమున 
మాత్రను వేంళటరామశాస్ర్రి గారి సకుము నెగ్గినట్టు తలంయంజినదు, 
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వేద మధ్యయనించి, -వేడాంత మభ్యసించి, భామ్య(త్రేయము పించి 

సాహిత్యరత్నాకరము చుళుకించి మశ్యేపాధ్యాయు లనిపీంచుకొొనిన 

మహాశయులు వేంక టరామశాొస్త్రీగారు. అంధ సారన్వతీమున వీరి 

(స యోగపరిజ్ఞానపాటవము. _ మిక్కిలి గొప్పది. గుప్తార్థ(ప కాశికయే | 
యీా(వాంతీను నిర్ధారించును. గువ్పార్థ( ప్రకాశిక సమయమై వీనుర్శకులు 
(వాసిన విమర్శల్ను “నమురాంగణ పార్థమూర్హి, ధటా సూర్య(ప్రదర్శి, 

కన్న పల్లి వేంటనీతాపతిళా(స్ర్రి” మున్నగు చేరులతో సనమాభాన 
న్యాసనసుులు (వాని, ఈరచన లెల్ల శాస్త్రిగారి యనా ధారణ (పజ్ఞా 

చైశద్యమును సహ్మస్రముఖముల ఘోవీంచుచున్న వి. వేంక టరానుశా స్రీ 
గారిని మించిన పండితు లుండవచ్చును గాని చవముత్కారము శా ఏరి 

వలె “కాని దవు ననియు, నయినది కాదనియు శాస్త్ర (పామాణ్యము 
చూపి సమర్థించునా రరుదు. “నుమనోల్లాని శబ్దసమర్థనముస సీశ క్రి 
తెబ్లమగును. ఈయన మేధానంపత్తి యత్యుద్భుశ మని పరి ప్రత్యర్థు 
లగు పండితులే శ్ఞాఘీంచు చుందురు. వేదాంత మెటిల్ న విద్యాంసు 
ఎయ్యు జాన్వీ గారు శివాద్రై పరులు, - ఈశ్వరా స్తిక కనిషయమున వ్ది 
వ్యాసరచన బవుళముగ సాగినది, 1885 మొదలు రాజమహేంద్రవర 
మున “శ్రూన్ సూలు లో సంస్కృృతో వొధ్యాయు లై మ) నింగు'కా లేజిలో 

సంస్కృతీ (పథానోప బేశకుై, సర్యకళాఇాలలో గీ ర్యాణభాపూ?పరు 
ఐ దొదోఢు' లై, ఫావ్య్యూగు సంస్కృృతక భా శాలలో (టథాన బేశికులై , 
విద్యార్థుల 'సెందటనో విద్వాంసుల నొనరించిన యా చార్య శేఖరు 
డీయన. జ్యోతిళ్ళామ్రు విద్దులైన నాంటిపండితులలో మన ళా స్రీగారి'బే 
పై నేయి యన్నట్లు 'చతురస్యా ది రచనలు చాటుచున్న వి. 

చేంకటరామశా స్త్రీ చరణుల తెలుపకవితయు, గీర్వాణ శని 
తయు మాధురీభగిగము, 

సరిభాపావిధ్గిళా(న్ర్రములీ సగవద సంబంధి క వాక వక వె 

ఖరిత * కంజిలి 'కార్య'కౌల నునుపక్షుం బందు నుసి షట్లు ని 

ర్భరరాగంబున నల్లుకొన్న రసిక (ప్రాచీనజాయాపతుల్ 
సర జాఖ్యంబిడిపోచుతన్ ! దినిని న్ను బన్న్మాణ్యు క్వేస్లాళ 9, 
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ఈపద్యమునంబాండితీ ప్రతిభ, కవిశామాధురి యొకదాని నొకటి మించి 

పొరపొచ్చెములు లేక పొలుపొందినది, వీ రనువదించిన మేఘసం'దేశము 

లోని యొక్క పద్యము పొందువజుతును. 

తీమ్ముఃడ మేఘుండా ! తిథుల దద్దయు నెన్ను చు సాధిగమన్నెడుం 

జుమ్మి నిజంబుగా వదినెం జూవనెదుపో గమనంబు సార్గమాొ 
ధు 

నెమ్మిని నిండీ పువ్యుసరణి౯ వీరహూంబునధ దీగంబోండ్ల జీ 

వ మృపుడూడ, జూడ సుమబంధము వైఖరి నాన నిల్పుగా. 

ఈ మహో పాధా్యాయులు (ప్రతిదినము స్నాన సంధ్యాద్యనుస్థానము 

గావించి పొాక్టివలింగపూజ్క్య  లలితొమం(త్రజపము జేయుచుండెడిచారు. 
ఈలలితానుశి కనుగొనుండు, 

లలితాం కలితొం క దంబపు-ప్పై 

ర్చిలితాం సాంబళివేన నూతరం 

లలితొంబరధారిణీం ల తొంగీం 

ఫలితాం తాం రసనాచ మర్గయే, 

తిక్కన సోమయాజికి గురునాథుండు లేఖకు: డై నట్టు మన నేంకటరామ 
శాస్త్రిగారికి నుంకర రంగయ్యగారు లేఖకు(డై  (గంథరచనో'త్పాహాము 
కలిగించెనంట. రంగయ్యగారు వీరికి (బ్రియశిమ్యులు, 'గుప్తార్థ ప్రకాశిక 
రంగయ్యగారి కర ఎ్రకముదతో ముదట వెలువరింపంటడినది, శాస్త్రీ 
గారె (వియళిష్యుండగుట చే వార్మిగంథము సంగహిం చె నని వదంతి కాని 
రంగయ్య గారు వీకికలో “సంస్కృత వ్యాకరణవిషయ మున్న-వోట గురు 
వులు వేంకటరామశా స్ర్రీగారు పూరించి పరిమ్మరించి రని (వాసికొనిరి, 
ఇట్టి (గ్రంథచెర్యము తొల్లిటినుండియు జరుగుచునే యున్నది. నేండు 
(కొ త్తగాదుం 

వైయాకరణ శిరోభూపణులు, వ్యాఖ్యాతృళిఖామణులునగు వేంకట 
రామశాన్త్రిపాదుల కీర్తి జ్యోతిని శాశ్వతస్థితితోం (ట్రకాళింపంజేయునది 
చాల వ్యాకరణగుప్తార్థ (ప్రకాశిక యొక్క సేం 
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1856 - 1903 

తెలగాకొలము, జననము 1రిరీరిసం. రాక్ష సనామవత్సరము. నిర్యా 
ణము: 9. జనవరి 1903. తం[డి : గంగయ్య, వుట్టినయూరు నైజాము 

మండలములోని జూల్నా. (గ్రంథములు: ౧, శ్రీశున్ధాం ధనిరోస్థ్యనిర్వ 

చన కుళచరిత్ర -౨. వైదర్భీ పరిణయము 3. చెన్నకేశవ రామాయణము 

(రామాయణ సం[గ్రవహాశతకము) ఈ. ఛాయాఫు(త శతకము (ళని స్తవము) 

3. రుక్సి జీ నాటకము ౬. (దౌపదీవస్తాపవారణము 2. మయూర 

ధ్వజో పొఖ్యానము ఛ్ అంబరీపో పొఖ్యానమ (పయినూండును గాన 

(పబంధముల్ఫు గా, ముఖలిం గేశ్వురో దాహరణము, ౧౦. జావళీలు, 

౧౧. హరిభజనక్ళతులు. 

నుచ్చా వేంకటకవి వేరు తలంపుగొన్న పుడు మజుపురాని యా క్రింది 

నిషయము మామిత్రులవలన విన్నది ముందు మనవి సేయవలసియాన్న ది. 

ఇది 1900 సం! (పొంతవు లో జరిగిన ముచ్చట. ఇచ్చావుర[గ్రాను 

మున వేంకటకవియు దర్భా వేంకట శా న్ర్రీయను'వేరుగల డిప్యూటికలె 

కరు వోోదాలోనున్న యొకరును గలసిళొ"నిరి, పీరిరువురు న్యల్పమైంన 

పరస్పర పదచయము గలవారు, కలసికొనలగానే వేంక శా స్ర్ర్రీగాగు 

చేంకటకవినిజూచి “ ఓవో, మచ్చాకవి! యెప్పుడువచ్చిలి *” వనెనుం 

జను నెంటనే వేంకటకవి “ఓహో, దర్భాళా (స్త్రీ ! మూూనాళ్ళయి 

వచ్చితి” నని బదులుపలికను, అపుడు కలెక్టరు సోదాలో నున్న "పద్ద 

మానిసి “వేంకటకవిగారూ ! వేరుగా: దలంసకుండు. మారు వయస్సునం 

జిన్న లగుటచేం జనవుగొని నటులు నంబోధించితి నని సర్దుకొను 

చుండగా, వేంకటకవి యందుకొని “ తామేల యటుఖు 'భొనించితిరి?! 

“వేంకట” శబ్దముపయి మో కనాదరభావ ముంటెనేమో యనుకోని 

యిటులు నంబోధించితి”నని పిత్యుర్హ రము ప్పెను, ఈనమయ స్ఫురణ 
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మునకు. (బక్క-నున్న వారు విజుగంబడీ నన్నిగి, అధికా? సరసుండ ఇట'చే 

వేంకటకవి యాత్శగారవనునకు నంతేసిం'చెను, 

ఇట్టిదే వేతొక నన్ని 'వేశము, శ్రీవిక్టోగి మా మహా రాక్ష తా సృ 

మించిన సందర్భ మున సర్హాకీమిడీ కఖా శాలలో నొకపసరామర్శనభ జగి 

గను, ఆ యూరి దాజుగారున్కు మసోళోన్నతంలయిన యాం చ్లే యూడ్య్యో 

గులును కవులును ఇక్కు_ రక్క.డ నుండిగి, మన నేంటగవి యా గళ్లా 

శాలలో. (బధాన పండితుండుగా నుండెను. మహో రాజ్ఞి నిర్యాణ మును 

గూర్చి చవేంకటకనియుం గొన్ని పద్యములు రచించి నభో జదున 

నుండెను, కొంతతతికి వారినంతు రాలా గాలిజోడువీడక గదెపి కక... 

_ముద్దులొలుకు గళన్వరముతో. దస మధురవద్యముఃం పఠింప మొద 

లిడెరు, అపుడు రాజుగారి కార్యదర్శి ఛింతలవాటి వానుముంత రావు సంతులు 

గారు తొందర పాటున లేచి 'బేశభాషూపండితులకు వ ర్తమానగార వావార 

ఫక్కీ- ఇతెలియదనియు, నిట్టి వారిని వేదిక చెక్కి.ంపరాడనియు నొక్కి 

సభలో. జెప్పెను. అంతట చేంకటకసి యేదో బదులు సలుకు చుండ గా, 

అకళాశాలలో నవుడు (వథవమ సహాయో పాధ్యాయులుగా నున్న 

(క్రీ గిడుగు రామమూర్తి పంతులుగారు లేచి యిట్లు పలికెను “ వేంకట 

కవి సామాన్యకవికాండు. ఆంధ మండలములో నితనిపంటి కవులు చాల 

తక్కువగానున్నారు, ఇతని కవిశ్య పటుత్వము 'ేంటివారిలోం గొంద 
టిశేగాని లేదు. ఇట్టివానికి స్వేచ్చ సీయనబయును, ”” రామనరా ర్తి 

పంతులుగారి యావూటల కచటి సభ్యులు ని వ్వెజపడి చరాచుచుండిరి, 

వైనుదాహరించిన రెండు ముచ్చటలవలనను మన వేంకటకవి మంచి 
' సమయన్సురణముు నిరంకుశతే కలవాండనుట స్ప్నఫ్గము, కోని వ్యుశ్సన్ను 6 
డయినవుడుగాని నిరంకుళత యందగింసదు. క వితము > వ్యుత్స త్తి 
రెండును గలవాండు మన వేంకటకవి, 

Wa yt 

నుండి విశాఖపట్టణమండలములో నున్న (శ్రీ, కాకుళమునకం బోయి 



నుచ్చా వేంకటకవి 145 

మహమ్మదీయ (ప్రభా న్యములో సరదారులుగా నుద్యోగించిరంట. 
ఈ కవి తండి గంగయ్య పటాలములోం బనిశేయుచుండ గా జాల్నా 

పురిలో నియన జన్ఫము తటస్థించెను, ఈ గంగయ్య తెలుగ సార 
న్యతీయు కొంత యెొటింగిన వాండు. (బొనుదొరకు సమకాలికుండు. నొందు 
జిల్లా జడ్జీగానున్న (బానుతో రాజమేం(డవరమున నున్న పుడు ఇెలిమి 
కలుఫుళొని మన్ననలు పొందెను. ఈ నందర్భము వేళంటకవి తన 
వైదర్శ్భీపరిణయ కాన్యమున నిటులు నుచ్చటించెను, 

ఛా నీ వీ, (బౌన్ దొరగారు మండణపు జడ్జీ ను(పమేయంబునం 

జేపారం జని గంగ యాహ్యా యుండు హోయింగాంచి తానాంధ వి 

దా్గపాండిత్య ము మేటి | గంథసఠనాద్యస్తోగ నెఫుణ్యమున్ 
జూ'ెన్ రాజము పంద పట్టణమునన్ సూర్యు త్త ముల్ మేబనన్, 

ఈ వేంగటకవి మూడేండ్ల పస్మిపామమున నుండగా “జాల్నా” లో 
నొక చోరుడు మిఠాయిపొట్టము తినయజూపి మెత్తుకొనిపోయి యొడలి 
బంగారము నూడంబెరికికొని దవ్వులఎ నొ వాడునూతిలో. బాజువై చెనంట. 
అపసిబీడ్డ తండ్రులు సెనికోద్యో గులగుటచే నటునురు నాలుగు మదల 

లకు వెళ్ళి వెదుకంగా, నీకులేని పాడునూత నేడ్చుచున్న వీల్ల వానిని 
బయుుకులాగి బుజ్ఞగించు చున్న భూలసాకగులు వాడి కాబిడ్డ నిచ్చి బవాం 

మానితులయిరంట, పసిబిడ్డ చెవుల నంటుజోళ్ళు వోరునిచే: (దెంచ 
బడుట కారణముగా, చినిశన్ములు వేంకటకవికి మతి శలియులేదుం 
ఇట్టి గండము గడచిన పసిబిడ్డ పండితగవి కావలయునో? 

వేంకటకవి తొట్టతొలుతం దండ్రికడ నే తెనుగు పొలువులు గుర్తు 
పళ్షును, సంస్కృతము తెలికి చెర్ల శివరామ శా స్త్రీ గారి కడ నభ్యానము, 

(శీశాకుళము మైనస్కూూలుతో అంగ్రభాపూపఠనము-గంజూముమండలము 

19 
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లోని పురుషోత్తమ పురములో * సబురిజిస్థ్రారు ' గా బనిజేయుచుండిన 
వేంకటకవి భావమింద మక్కువతో, వర్హాకివిడికభా శాలలో (పథాన 
పండితపదవి లభింపంగా నది (గహించెను, అదిమొదలం వేంకటకవి సార 
నత వ్యవసాయమునకోక వెజులయలాలమీ. ఈయన రచనలు (పథా 
నము నాంటి అముద్రిత (గ్రంథ చింతామణి (నెల్లూరు) పురుషార్థ 
(వదాయిని (బందరు) షృతికలలోం గాన నగును “వున “వేంకటకనికి 
నమస్యా పూరణముల వేడుక మెండు. ' వార్తాలవారి” యను పత్రి 
కలో (తివురాన తమ్ముయకవి (ఆంధ జేపీభాగవత గంథక ర. ర) యుసగిన 
“ద్రద్యుమ్నాగారమందు భానుండు వొలివెన్” అను సమన్యక వేంకట 
కవి (వాసిన పూరణములెట్టి మధురధోరణిలో నున్నవో చదువుండు. 
వకారణముననో యివి వేంకటకవి తనశిమ్యుని పేర 'వెలువరించెకు, 

క. మద్యము. (దావినావో 
విద్యున్నేత్రల గుతించి చెతం జెందితివో 

విద్యావిపీన ! యెక్క_డి 

(ప్రద్యుమ్నా గారమందు భానుడు నొలిఇక |! 

క విద్యానిధి విటుం డొళసతిం 

జోద్యమ్ముగం గూడునెడ రజోగుణ వింవవే 
హృద్యమ్ముగు నక్కో మలి 
(ప్రద్యుమ్నా గారమంను భానుండువొలి ఇక్, 

పద్యమ్మున నీనమస్య పరయ ముంగితున్ 
హృద శ్రీమ్ముగు (పాగ్షిరి డీ 
(ప్రద్యుమ్నా గారమందు ఛానుడు బోలిన, 

ల 
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ఈ వేంఠటకని సాహిత్య వివాదములు మొదలగపనవి యానాటి ఆంధ 

ఛాపాసంజీవన్కి హిందూజన నంస్కారిణి (చెన్నపురి) బుధవిధేయి 

మున్నగు పషృతికలలోం గననగును, 

మండ పాక పార్వతీశ్వర శాస్త్రీ) యావేంకటకని నిటు లుట్టంకించేను : 

మచ్చరము లేదు కవితలో మచ్చలేదు 

మచ్చయిన లేదు నుతికి సొమ్మచ్చ లేదు 

మచ్చయన మెచ్చ్చందగు పుట్టుమచ్చగాన 

మచ్చ 'వేంకటక మీనామ ముచ్చమయ్యె || 

80. 2. 1894 సం! 

బొబ్బిలి 
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1860-1916 
అరామ(దావిఢడ శాభఖీయులు. అళ్వలాయననూ[త్రులు, ఈ తేయస 

గోతులు, జన్మ స్థానము : ఖండవిల్లి. నివాసస్థ్టానము : కాకర పల్హు 

(తణుకు తాలూకా ). రాజనుహేందవగమున నుద్యోగము. కల్లి: 
వేంకటాంబ. తండ్రీ : వేంకటళా స్త్రీ. జననము ఏ 1860 చం. నిరా 

ణము 2 2-2-1916 సం. కనిక ర్హ ఎక గ్రంథములు: శ్రీమసహాభారతనవ 

నీతము (పదుమూండు పర్వములు) (ప్రబోధచందోదయము, అనర్హ 
రాభువము, శుద్ధాంధ్రబుతు సంవోరము, గంగాలవారీస్తో.క్రము, భామినీ 
విలాసము, అ థ్యాళ్మ రామాయణము, సూర్యళతక ము ( మయూర కవీదిం 

అం(_ధీకృతము), భారత ఫక్కి- ( విమర్శ), పరాళరన్మ తి (తెనొయగువచ 

నము ) కృష్ణా పుష్కర మాహాత్మ్యము, 

చవులువుట్టం (బబోధచం దోయము జేసెం 
చెలుంగలలోని నిగ్గులు ఘటించి 

శెలీగంచెం దలలూంవం బలుకులం దులదూచి 

రమ్యభ 0గి ననర్థ రాఘవంబు 

పండిత రొజప్రబంధమ్ము లాం(ధ్రీక 

రిం చెం దత్త బ్బా వరీతు 'లెటీ(గి 
సరివర్తన మొనర్చి బాసలోనికి బుతు 

నంహోరకృతి నదోవత సెసంగ 

నాంధ్రవాగ్టేవతోొ చతురాస్యుం డతడు 

సంస్కృతో కృ క్రభినవపతంజలి యతండు 
ప్రథిత వాగర్థర సమహోగేదధి యతండు 

భూర్తరిపుళన్ర్రి. యావ్యానమూర్తి కా ని, 
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“వ్యాసము? ర్తి శా(స్రీగారి కవిత్యము స్వయం పాకమువలెే శుచిగా 

నుండు నేగాని (దాశ్రూపాకమువలె రుచిగానుండ ” దని యొకనాడుక, 

ఈ వాడుకకు వారు మహోాపండితులగుటయే కారణము. ఇాస్తులుగారు 

రాజమహేం[(దవర ఫురవీథిని నడచుచుండునపుడు (పక్కపక్కలం బోవు 

పండితులు *లపఏనో విజ్ఞానసర్వస్వము ” అని చెష్తుళొనుచుండెడివారుం 

ఆ మహాశయునకు జోపహోరులనందుళొనుటయి సర్వగళాశాలలోని 

యుపాధ్యాయత్వమునకు మించిస పెద్దయుద్యోగ మైపోయినది. ఆ దివ్య 

తేజస్వి సార స్వతవీళమునం గూరగుచుండి సాహత్యగోస్టి నూ ఫునపుడు 

సరస్వతి సృంిభానమును బడసినటులు కనులపండు వయ్యెడీిది. ఆయన 

మహామసోోేపాథ్యాయులు కారు. కభాపపూర్ణులునుగారు. ఈ మహో 

వీరుద'ములను చాంటి యన్వర్థనాముండై న పండిన మూర్థరత్ని మాయన, 

సంస్కృ తాంభములలో నఖండమైన పాండిత్యము. క వితారచనలో 

ననమానయైన వేగము. భామ్య్యత్రయమునకుం బాళములు "సెన్సీనారు, 

అజుశా స్త్రుములలో6 దగిన పరిచయము. వారినాంట సంస్కృ తాం 

ములలో చివరి కీ సంబేహమువచ్చినను వ్క్రు తీర్చుచుం డెడివారు, 

(పమాణములు కావలసినను (బయోగములు కౌ వలసినను నిఘంటువులు 

తిరుగ వేయనక్క_ణ లేదు ఆయనదర్శనమునకుం బోయిన. జాలును, 

న్యాసమూార్రి శాస్త్రిగారి కనర్భ రాఘవ మభిమాన౫ంథము, దాని 

నాం ధ్రీక రించిరికూడను. వ్యానేళ్యరుం డిష్ట్రదెసము, తమకృతులన్ని యుం 
గీశనకం ర్వి వ్యానేశ్వరున శే యంకితములు. ఈ యాం(థ్ర వ్యాను డెక్ 

తుంగణాపృసపై నొకయు త్రేరీయమును ఒతుచుకొని యొకనరకసంన్క్మ్భృత 
మహాభారతమును జూచుకొనుచు సులోచనములజోడు జారిపోన్ర 
చుండగా నిట్ట సవరించుకొనుచు “మహాభారతనవనీత ” రచనా నీమ 

న్ను (డ్రై యున్న పుడు-ఆనుహాశయుని దివ్యదృశ్యమును గనులారలాాంచు 
భాగ్య వూాం[ధులకింక దురాపము. ఒకతుడువుగాని యొక ననరించుగాని 
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లేక తూచాలు తస్పక వుల్స్తాపులతో - శకటరేఫములతో - నరసున్న 
లతో నిప్పటికిని నవనవముగానున్న వారి భారతపుననాంత (పతిని నక్ష 
పరముగా నవలోకించు వారిదే యదృష్టము, పదుమూండు పర్వములు 

మా(తము [వాతలోనున్నది. అచ్చుపడినది యాదిపర్వ మొక్క..టియే, 

మహాభారతమునుండి నవముగా నీత మైనదనున ర్థము వచ్చునట్లును మహో 
భారతములోని నవనీత తుల్య మైస సారతీరపదార్థ మనునూపహా కలుగు 

నట్లును దీనికి “మహాభారశనవనీతి మనునామకరణము శాస్త్రులుగారు జేసి 

యుందురు. ఇదినవాలమునకు ముక్కొ_కు ముక్కగాంజేసిన యాం (ధ్రీకృతి 

గాదు. ఈ వ్యానభారతమునకుం బీశిక [నాయుచుం బీశికావురసంస్థాన 
కవులు ఓలేటి వేంకటరామశా స్త్రీగా రిట్టులనిరి, 

“ శ్ర్రవ్యాసమూ ర్తి శాస్తులవారు తొలుదొలుత నీభారత రచనమున 
కారంభించినపుడు నేనును నామేన త్తకువూరుండు రామకృష్ణ ళా స్రీ యు 
నస్మృద్గురు జేశనమానులు, నత్యంతా_ప్తబంధువులు నగు శ్రీశాస్తులుగారి 
యొద్ద మూకులలిగిన చనవునం జేసి “ఆర్యా! కవిత్రయాం ధ్రిక్సృతమ హాభోర 
తము సర్వ్యాంగనుందరమైవి రాజిల్లుచుండ మరల నీభారతనవనీతరచనకుం 
బూనుళొనుట యెందులి కని నిర్భయముగా నడగితీమి. ఆప్పుడు వారు 
"సెలవిచ్చిన యుపవత్తు లివి; “వ్యాసభట్టారక (పోకమైన శ్రీ నువోభార 
తమును నన్నయభట్టారకాదులు నవరసభరితముగ నాంధధ్రీకరించిన 
సంగతి వాన్నవమే, వారి కవితారచనాదులు నిరుపమానములై నర్వ 
జనాన్లోదకరము లె యుండుటయు యథార్థమే. చేనిస్పుడు వారిశననమున 
లోవములు గలవనుతలంపుతో. గాని, వారికవిత్యము నతిశయింప 
వలయుననుకోరికతోలగాని యిందులకుం బూనుకొనశేదు, సంచమ “వేద 
శ్రీరవారాశినుండి నేనును నాశ_క్తిొలంది కొంత నవనీతము నెత్తం దల 
చితిని. ఆ గఫీరవారాశిగర్భమున విలీనము'లై న నీతిరత్న ముల గొన్ని టి 
నాంథులకు కెల్లడీ సేయుట యవనరమనితోంచినడి, ఇదియాను.గాక్ర 
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నాయంతరంగము న నొకవిచ్చిత్రమైనయభీలావము సై తేమున్నది. అది 
యేమన లాగా వ్యా సేశ్వరుండే మాకు గులచేవత. ఆ వ్యాసభట్టారకుని 
యెడల నాశెతయో భాక్తిిలదు,. సంస్క ఎతీభాషయందు వ్యాన 
(పోకమెయున్న మహాోభారతమును  చెనుగునంగాడ వ్యాసప్రో క్క 

మొనరింపవలయు నని నాకు ముచ్చటగా నున్నది. ఆయా కార 
అణముల చే నేనీ థ యును రచింప నారంభించితినిగాని మజశియెొకటిగాదు. 

నాయిరాగంథము (శ్రీమహాభారత మనకు మయూలానుసణమగు నాంధ్రీ 
కరణమునుగాదు. ......* 

వ్యాననుూూ ర్తి శా స్రీగారిక వితము అన్గయకారఠిన్న యు కలిగి 
యభూాత పూర మైనదని కొందణివిమర్శ, ఇంచుమించుగా నందజి యి 
(ప్రాయము నదియే, చానికిగారణము తొట్టతొలుకం జేరుకొంటిని, 
వ్యర్ణపడ ములు వారికనితలోనుండవు. అడిగాక భారతనవనీతము నిర్భచ 
నము. మొ త్రసుమోాయద శా స్రీ గారికవి తారచనము విలక్షణ తాపాదక' 
మనిచెప్పవలయును. 

బుక మేను గిన్క_ ధరణీశుల నేం బొరిగొన్న పాతకం 
బజుతీ మనన్ బుచీకముఖు లావర మిచ్చిరి; తత్పగోంత మే 
పజుంగు శమంతపంచకనము ; భారతసంగరమంబె సెల్లె; భా 
వతి రిరుతొమి శ్రదుల్బబము లక్షపదాదిమ'లై నయూహినుల్ . 

“భారతనననీతము” 

వీరిపద్యములన్నియు నిశ్లే నడచును. సాస్ర్రిగారు తనుకుమారుని 
నీవావామున కాహ్యోనవ(్రికపై (నాసీనయీపద్య మెంత పొందిక గ 
నిమిడినదో 1 

విను(డీ ! కీలక నా ఘళుద్ధదళమిన్ వేగ న్విధిన్ గుంభరా 
శిని మత్చుతుండు కోట వెంళటనుతన్ జేనందిళో వృద్ధమా 
ననమయ్యె౯ జరుగున్వివావాము జగనన్నా థాచలంబందుం గా 

వున విచ్చేయుండు ! బందులీననయుగంబున్ 'అెన్సదీవింపలోన్, 
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ఈపద్యము చదివి యాజబుూతులు కొందగు వేగళా - విధి౯ అనుజద 

ముల కర్భ వెంుంయక న్యర్థపద ములని యాశ్షేవిందిరంట. సహజసా త్తి (క 

సరాఫులగుశా స్తులుగారు నవ్వుకొని వేగ౯ా అనంగాం దెల్లవారుజూ 

మనియు, విధి యనంగా రోహిణీనక్ష(త గునియు వారి కెణుంగం జెస్సి 

రంట సీరికవిత్యములో వేగాక  చూటణలోందాడ నిటి పొం ఏక య 

జమతా),.రముబు నుండును, * తమకు జన మంతీ ముక్తురండీ ” గుని 

యమగ * వయసునకు మించలేనుతెండి' యనుచుండువారుం 

ఈ శాస్తుల వారు వేదుల సోమనాథశాస్తుల వారితో ద ర్కా. కార 

శాస్త్రములు చదివిరి, ఉపనివదే(దాంశ నులు ఆదిభట్ల రామమూర్తి 

శాస్త్రుల వారిసన్ని ధిని పఠించిరి, వీరు ముట్ట మొదట ఖండవిన్గీ లోను, 

(కొత, సేటలోను గల పొఠ శాలలోను నధ్యాపకు లై యుండిరి. తగు వాత 

1880 మొదలు 1915 వణుకు శాజమహేందవరము బోధనొాభ వసన 

పాఠశాలా కళాశాలలలో సంస్కృత భాపూ'దేళికు'లై విద్యార్థుల 

నెందజనో నిద్యాంసుల నొనర్చి యుపకార వేతనము గొన్నాగు, 

పీ రనువదించిన అనర్ధృరాఘవము - (ప్రబోధచం[దోదయము సూర్య 
శతకము చూచిన కమి పతిభాపాండిత్యాదులు  వెల్లడియగును. “భారతీ 

ఫక్కి-” యనువేర భారతముపస్తి వీమర్శ (గంథము నొండు (వొసిరి, 

అది భాపోపాసకుల కుపయోగకరమైన కూర్చు, వ్యాసమూర్తి శాస్త్రీ 

గారి భారతనవనీతము సంపూర్ణము నచ్చునకు వచ్చునట్లు ఇ్యూ నేశ్యరుం 

డను[గహించుంగాక ! వీథి కాపుర సంస్థానకవులు శ తానధానులునగు 

వేంకట రామకృనస్థకవులలో నొకరగు వేదుల రామకృష్ణ శా స్త్రీగా ర్రీ 

' మహాభారత సవనీకీకవికి అల్లుండని వెల్లడించుట యవసరము, 

అదియటుంచ్చి శాస్తులుగారి సూర్యశతశను కతెనులపనేంత నుండి 

గొప్పపద్యములు కొన్ని యెన్ను కొందము, 
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మ వసివాళ్యాడు వీసాభమంచుదయనో, వాతాళిలోకంబు, చే 

రసమర్థం బగునంచు నే పరము లో కాలోక భూభ్ళ తృటి 

నన నూస్ధ్వాబ్దజ భాంఢథఖండదళనా వేగంబునన్ ద్యోస్థలి 

న్చోసలంగాం జొర శెందు నేగు రవికుక్పూరంబు మేల్సీకీడున్. 

మ. జలధి న్విద్రుమముల్ ద్రుమూలళిం జివురుల్ శై లంబునంజేవురుల్ 

బలభిత్కుంభ శిరంబునం దవిరళ (ప్రత్య(గసిందూర థూ 

భులు వింటన్ హరు వింటి వై డితళ్లుకుల్, శోణద్యుతిన్ భఛాను దీ 

స్రీ లవంబుల్ నజువాత్ నేవవి భవ(ల్సీ త్యావహంబయ్యిడిన్ ! 

ము, కులదై వంబ్యొ గురుండొ,తం డి, చెలియొకో_,యర్యుంణాణార్యుండో 

ఇెలుగో చుట్టు మొ రక్ష దివ్వె (ఆఅతుకో వీజంబొ నేత్రంబొ చే 

“వెలు గి చ్లుమని నిర్ణ యింపనగు చేవేళన్ నమ స్తంబు లో 

కుల ల్లన్ నమకూర్చు. గోరికలు మాకు నేవు డాతీండిడుక ! 

TR pe 



జయంతి రామయ్య 

1860-1941 

ఇలాంటీ (కావ్నాణుండు, శాశకగో తుండు, కృష్టయజుర్వేది 

అపస్తంబ నూ్యతుండు. తం(డి ! రామంజ్య. కల్లి: సోబున్ము. ఉననవ 1 

18-7-1880 సం|| లొ దిశాము సంవత్సరమున వాహెఢ బహళ 

అశూవాస్య సూర్యోదయ "కాలము, నిధనము 9-2-1941, అభిజనము 1 

ఆమలాశురముతశా లరా నా ముకీ క శరము. మూతునిొందు శాఖ మునాంటికీ 

వీరివంతన్సు 81 సంవత్సరములు. నిరబిత్యగంథములు : 1 ము శ్రీళ్వరశత 

కము, 2 ఉత రరామచరిరము. కి ఆంధచంవూరా నూయణము కీ ఆను 

రకము. రీ అం(ధవాబ్బం విశ్రాసశై ఖరి. 6 ఇాననపద్యనుంజరి 

(2భాగములం). 7 చాలరానాయణను, 8. Defence of Literary 

Tulegu. 9 Dravidian Lexicography- మున్నగునవి, జేశ.గరి క్ర 

స్వరూప '(పయోజననుఅం - రాజరాజు, నందంవూడిశాసనము-అం(ధ్ర 

నిభుంటు నిర్మాజపద్ధతి-బమ్మెర పోతరాజు నివాసస్టానము-ఉత్తర రొను 

చరిత శాటకరస విచారము “వెందఅగన నినయముల మై అం(ధ్రశౌహిళ్య 

పరిషత్ప(త్రికలోం బికటించంబడిన 'వ్యానముల జర్ర. నుర్౦, 1, The 

Southern School of Telugu Literature. 2. Krishinarays 
మూదలగు వ్యాసములు అం|ధేతివాన పరిశోధకమండలివారి (పతికలోం 
(బకటింపంబడినవి 5. * ఎసింాఫీయా ఇండికా లో తెలువరింపయడిన 

వ్యాసములు రి. ఉఊపో ర్ధాతములు (నానీన (గంథములం : రాయవాచకము, 

సర్వేళ్వరళకరకను, కవిజనా(శ్రయను, వి(పనారాతణ చరితము, 

మున్నాతుదాసవిలాశము మొదలగునవి. 

ఆం ధభాపోద్ధరణాభిలానులగు కొందటు (పభువులజేతను అం(ధ భాషా 

(వవర్ణకులగు కొందు (పముఖులచేతను 1911 లో ఆంధ్రసాహిత్య 

పరిషత్తు స్థాసింప(బడినది, తదధ్యత్షులగు జయంతి రామయ్య పంతులు 

గారు నాంటినుండియు నవిచ్చిన్నముగ నాంధ్రిసేవ చేయుచున్నారని 
తలంసనలయును. 'సాహిత్యవరిమి దుత్సత్తి కిం బూర్యము "వీర్కొనయ 
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దగినళ్ళ్ భాపా సంస్థలు శెండు మూడు మాత్రమే తెలుంసనం గలవు. 

పరిషత్తు సేవాఫలిత మంతయు రామయ్యపంతులుగారి చేతను పంతులు 

గారి గారవసేవయంతయుం బరివత్తుచేతను జెక్కు_వత్సరము లనుభవింపం 

బడుచు వచ్చినది. ఆం(ధసాహిత్యపరిమత్తును ఖొమార్తెగాన్కు నూర్య 

'రాయాం(ఢథ నిఘంటువును గునూరునిగాను భావించుకొని పంతులుగారు 

తమయనపత్య తావ్యథను చాపుకొని మనుగడ సాగించినారు, 

రామయ్యపంతులుగారు బి, యొ పట్టభద్రులు. చదువుచున్న 

సమయమున వీరిబుద్ధినిశోవమును వెలింబుచ్చు విశేవముకటి వారి 

"పెద్దలిట్లు చెప్పుకొందురు, (బవ్మానమాజనుతే (పబోధకుండగు పండిత 

శివనాథళా(స్ర్రీ మత(పచారమునకు 1881 లో "రాజము హేంద్రవరము 

వచ్చి యాంగేయ'భాషలో గంభీరోపన్యాసము గావించెనంట. ఆకాలమున 

క్లుప్తలేఖనము లేకుండుటచే  గెట్టియుపన్యాసములైన _నచ్చులోనికి 

వచ్చుట కవకాశముండెడిది కాదు. మనపంతులుగా రప్పుడు రూళ్ల పెని 

సిలు కాగితములు భృచ్చుళొని తూచాలు తప్పకుండ శివనాథ శాస్త్రిగారి 

యుపన్యాసము లన్ని యూ (వాసి చెన్న పురిభోని యాంగ్ల పిక లకు 

బంపిరంటం శివనాఖ ఇా(స్త్రీగారు తమ యుపన్యాసములు యథాతథ 

ముగా నాష్మతికలలో వెలువరింపంబడుటం గని యబ్బురపడి యివి 

(వాసినవారిన రని తెలిసికొన = బి యొ. తరగతి విద్యార్థి జయంతి 

రామయ్య (వ్రాసి నని తేలినది. అప్పుడెల్లరు “ఈ చికిలికన్నుల 

చిన్న నాణజేనా గంగా(ప్రవాహము( బోలు నీమహాోపన్యానము (నాసి 

నది” అని యా ళ్చర్య చకితు లేరట వంతులుగారు చిన్న నాట 

గన్నులు చికిలించెడివారని యెణిగినవారు చెప్పుచుందురు, 

రామయ్య సంతులుగారు 1886 లో బీ, ఎల్, పరీశలో నుత్తీ రత 

నందిరి. ఆనాంటి విచ్మిత్ర మొకటి ఏరినిగూర్చి చిలకమర్తి లశ్షీగ్హనర 

సింవాముగారు చిణునవ్వునవ్వుకొనుచు నిట్టుచెష్పుచుందురు, “రామయ్య 
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పంతులుగారు. చదువునాంటికి మదరాను పోవుటకు లుశోన లేదు. 
పొగయాడ యే యాభారము, రామయ్యగారు పొగ యోాడలోం (యా 

ణము చేయుచుండ నొకసారి 'యోడమిందనుండి జూరి సము(ద్రములోం 

బడిపోయిరి. ఓడకప్తాను చూచి తొందరగ వచ్చి పడిపోయిన పంతులు 

గారి జుట్టుపట్టుకొని మునిలి తేలుచున్న సమయమున బయటికి లాగి 
(బ్రతికించెనంట, ఆయనజు'క్టే (ప్రాణభీతు పెట్టినది” పరిశోధక పండితళిరో 

మణి కాందగిన యిట్టి మసోకయుయడు జలగండము పొంగు "జట్లు 

సమకూడును ? 

ఫంతులుగారు (ప్రథమమున మాధ్యమిక పాఠశాలలో న ధ్యాపకులు, 

తరువాత మండలాధికారి (జిల్లా మేజస్టేటు) కవేరీలో లేఖకులు. అటుపై 

నచ్చటనే (ప్రథోనలేఖకులు, అనంతరము సవశయ మండలాధికారి 
(డివ్యూటి కలెక్టరు, తదనంతరము రాష్ట్రిన్యాయాధికారి ((బసిడెన్సీ 
మేజస్ట్రేటు) పిమ్మట ఇాననన భానభ్యుండు (ఎమ్, ఎల్, ఎ), 

'శ్రమముగా నుపకారవేతనము పొంది క శాపపూర్జండై సలమణాంధ్ర 

భాహా(్రతిస్టాపకుం డని యశస్సు గాంచెను, రోమయ్యపంతులుగారు 
"కెజపిలేని రాజకీయోద్యోగములకుం దమ నవయొననమంతయు చొర 
వోసిన పట్టభద్రులు, వయుద్యోగమునే నున్నను పీరికి సాహిత్యో 
ద్యోగము మాత్రము సన్నగిల్ల లేదు, పగలెల్ల నుడ్యోగధర్భుము నిర్వ 
హీంచుకొని రాత్రులు ఏరు నిరంతరము సాహిత్యకృవీ. చేయుచుండెడి 
వారు. ఉద్యోగధర్శమున 'న్మేగ్రామమున శేగనను నచటి పండితులను 

“౫వ్రలను సందగ్శించి వారితో నేనో భాపూన్యానంగ యులు నేయు 
యుండుట వీరికలవాటు, ఏీరిభాపాభిలావ. శ్రమముగాం జెరిగినది, ఉద్యో 
"కు నీర్వహించు. నోవికయు. దటీలినది. ము శ్రీశ్వరమునం ' గాలు 
మోదం గాలు వెచుకొని (గంథసమిోకుకు, భాపాత తృ | పర్యవేక్షణ 

ల మునకు? గక యనేక శాసనములు పరిశోధించి యనేకరనాన్యములు 
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లికించీసి వెలువరించిన మవోత్ముం డీయన, రానుయ్యపంతులుగారి జీవితే 

శ్ర ఫ్రతిలో “ఆంధ సాహిళ్యపరివత్తు ” రసవదథధ్యాయముగాన సీసందర్భ 

మున దానిని సృరించుకొనుట సముచితము. 

పరివత్తున కాదిలో నాంధ్రసంస్థానము లెన్ని యో యార్థిక సాహాయ్య 
మునరించినవి. వీఠికాపుర (ప్రభువులు, బొబ్బిలిమహారాజులు వేంకటగిరి 

సంస్థానాధిపతులు, ఉయ్యూరు జమిందారులు, తుని రాణిగారు మున్నగు 

వార 'లెందటో చేయూం:త నిచ్చిరి. దానితో నాంధ్ర సాహిత్య వరివోత్తు 

లేచినది. ఆం[ధరచయిత 'లెల్లరు దాని యుత్స్పత్తికి గర్వించిరి. ఆంధ 

దేశమునందలి తాళప త్త) (గ్రంథములు, (పాచీన శాసనములు సంపా 

దించి సంశోధించి ముదించుట క్రీపరివత్తు గొప్పపనివేసినది. నే(టికినిం 
జేయుచున్నది. మొట్టమొదట సీపరివ త్కార్య నిర్యావాక సంఘములో? 
బీరు మోసినపండితు "'అెందజో (పవేళించిరి. ఆకారణమున నీసంస్థ విెశీన 

విఖ్యాతి గడించుకొనినది. (గాంథికాంధమునకుం బరివత్తు చేసినసేవ 

యపారముా, అఖండము, 

రామయ్యపంతులుగారు "మొక్కవోని (గాంధి కాంధ వాదులు, 

గీడుగు రామమూ ర్తి పంతులుగారికి ఏరికి జరిగిన వాద (ప్రతివాదములు 

జగమెటీలిన వే. రామయ్యపంతులుగారి (గ్రాంథిక వాద సాఠాంశమిది. 

మ్ దేశనుభివృద్ధి నొందినకొలంది జనుల యాచారములు 'భోనలు మొడ 

లగు వానిలోనున్న యంత ్ఫేదములు నళించఛి (కముముగా నవి యీశా 

కారమును బొందుట లోకమర్యాదమైయున్నది. దీనికి వ్యతిరేకముగా. 

(గాన్యువాదులు చిరకాల సం(ప్రాప్తమైన యేకాకార (గ్రాంథికొం[థ 

భావనను రూపుమాప యత్నీంచుచున్నా రు. ఏరియత్న ము కొనసాగిన-చో 
నాం వాబ్భయ ను భావికాలపుం 'బెలుంగు వారికి దురవగావామై వథ నము 

చేక నించి పోవలసివచ్చునుగడా | లోక హి తార ము మహాీకవు లించు 

మించుగ వేయిసంవత్సరములనుండి సంపాదించి మనపరమువేసిన సర్యాంగ 
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సుందర వాజ్మయ - భాగ్యమును మన నునుభవీంపలేక పాడుచేనుకొన్న 

వార మగుదుము. తను సంపాదించుట తేదుగదా పెద్దలు సంపాదించి 

యిచ్చిన చానినై నను నిలువుళొనలేక చెడంగొట్టుకొన్న వాండెట్టి (ప్రజ్ఞా 

ఛాలియో యూహింపుండు. పెద్దలు కట్టిన దివ్యభవనమును బడంగొట్టు 

కున్న పిమ్మట నిలువసీడ యెద్ది ! ఎద్దియా యుకకొంప కట్టుకొంద 

మందురా? డానికి సాధనసామ్మగియేది ? అదియెన్న టికి గొనసాగును ? 

ఇ(కముందు (గ్రామ్యకవులు (గ్రంథములు రచింపనలసినది గ్రామ్యభావ 

యంెటేకదా? ఇది బహుుముఖములుగా నున్నది. అంజీభావలో రచిం 

తురు ? గోదావరీ కృష్ణా మండలములలో విద్యాధికులు వోడుచుండు 

సంభామణభాషయందంటు అభావ, యీకాశారముగ నున్న చా! అభొవ, 

లోనున్న (గ్రంథము లితరమండలములలో నున్న తెనుంగువారికి సులభ 
ముగా నర్భమగునా? (గాంధికభావను బోగొట్టి తమకర్థముగాని (గాన్యు 

క్లాప, నేర్చుళొమ్ముని బలవంత "పెట్టుట ఫేర్చిక్రి ముల్లుదీసికొజ్జుకొట్టేనట్లగును 

గదా? ఈవృథా ప్రయత్న మేల! వ్యానపోరిక భావ సుగమమను 

(గ్రామ్యవాదులలో నెంతమంది చంద్ర శేఖరశతకము చదివి యన్వయింపం 

గలరో ) భామీయదండకమను చిన్న పొత్తము నెంతమంది యర్థము 

చేసిళొనం గలరో | అధికసంఖ్యాకులకు సులభముగా జిలియుటే 

(ప్రయోజనమైనచో విద్యాధికుల వాడుకభామయేల ? విద్యావిహీనులై న 

(ప్రాకృతీజనుల భావ. యేలకూడదు?! వభావను (గ్రాంథికభాషగా (గ్రహిం 

_చినను గాలక్రమమున వానిరూసములు స్థిరపడి యివ్నటి(౫ాం౦భైక భాష 

యంధులోల వన్నదోవము లన్నియు దానికిని బట్టునుగచా ? అట్టచో 
సీనిరర్ణక(ప్రయత్న మేల ] 

ఎనో “ ఆధునికాంధ్ర వాజ్ఞయవికాసవై ఖరి, ”” 

ఇది యటుంచిగ పంతులుగారి శాసన పరిశోధనళ క్రి ముచ్చటించు 
“కొంచము: సేతు 1200 ఇాననములనజకుం బరిశోధించి తత్తద్వి కేన 



జయంతి రామయ్య 159 

ములు వెలి(బుచ్చిరి. ఆ శాసనములలో 400 శాననము లాం(ధవిశ (విద్యా 

వీథమునకుC (బచుర ణార్భ వెంనలగరి. “ ఇండియా గవర్న మెంటు ” వారు 

(శ్రీపంతులుగారి శాననపరిశ్లీలన (ప్రతిభ నెజిగి యాంధ్రబేశమునకు 
సంబంధించిన $800 శాసననములు పరివ్క-రించుటకు ఏరి కొసలి 
యుండిగి. వాని నన్నిటిని సంశోధించి పీఠికలు, లఘువ్యాఖ్యలు (వ్రాసి 
పంతులుగారు (పభుత్యమునకు. బంవీరి. అవి ము(దితములగుట 

యాం(ధ్రులకుప కారకము, వీప పరిశోధనము గావించిన శాననములలో 
“ తొత్తరమూడిశాసనము” తొట్టతోలిది. * యద్ధమల్లుని "బెజవాడ 
శాననము ” ముఖ్యము, ఈశాననపథనమున వీరగవజి చిన (ప్రతిభోన్న 
తికి ప్రభుత్వము (పశంసించినది. 

రామయ్య వంతులుగా రు భాషాపోవకులుగానుు పరిశోధనపండితులు 
గాను గీ ర్రింపణలడవబసినవా-లే కాని కవులుగాం బేర్కొనందగినవారు 
కారని భొందణయు దేశము, కాని వీరు రచించిన పద్య కావ్యములును 
లేకపోలేదు. *“అనుగుకము” ననువదించిరి. ఈ యుదా త్తకృతికన్యకను 
యతిలోకసుంద ఠాశారున కగ్సించి ధన్యుల్రైరి, “ తెలుంగుననె పుష్టి 
నీకృతి తొలుత ననెడి భావమాత్మం దోంెకుభంగిం జెలి” నీళ్ళంగార 

కావ్యమనువదించిరి. అమరుకమునకుగల యాంధానువాదములలో 

నుండపాక పార్వతీశ్యర శా స్ర్రీగారి తరువాత పీరిబే సరసముగ నున్నది, 
ఈపద్యము లెంత హృద్యమగు శైలిలో సడచినవో చరాడుండు. 

అలకంబుల్ కెదరంగం గుండలయుగం బల్లాడ లేతెన్సుటం 
దిలకంవించుక జాల గన్ను గవయెం లేం దాంళమై రమొప్పలా 

జలజూతోంబక “కేళి నత్చెడు సరోజూతాశ్షీ నెమ్మాము ని 

చ్చలుమిమ్ముంగ్భవ (బోజడుక హరివారసిష్టాదులిం కేటికి౯. 
పొగరుంగుబ్బలు పొట్టివై వులకలం బూనంగ చే గెంతయుకా 

బిగికాగింటను గూర్చం జీర నడుము శేవీడి జూటజింగం చొ 

ళం ేనింళను మూనునూనుమని బల్ టేన్యంబుగాం బల్భు_నీ 

' చిగురుంభోండికిమూార్భ యో నిదురొళో చిత్తమ్మునం 'జేరెనో ? 
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“ పల్పువ్పరింత కుం బూర్వ మే "తెలుంగు చేసినట్టిదీనిని మరలజేయంగ 

చేల, యనిన నయ్యని కావ్యంబు గుణగణంబు తస్పి యగులాని 

యరయ నాతప్పుగాదు. ” అనిచెప్పుథొని భవభూతి యు త్రరరామ 

చరితము నాంధధ్రీకరించిరి. ఉన్న వానిలో నుత్తమమనుటకు వీలులేదు 

గాని పీరి యాం ధ్రీకృతి చక్క_(గనున్న ది. భావ బవహ్బుమృదువుగ 

నున్నది, సమాసములగడబిడ లేదు. మచ్చున కందలిపద్య మొక టి, 

'ఎండం బుల్లులు గూండ్లలోనొదింి యింతే (సుక్కి-కూజింవంగా 

మెండై కాకులు కిందనీడయురువుల్ మేయంగ మిట్టాడయా 

గండూతిం ౫రులెల్లం దము 3 నొరయంగా గాలు పుహ్సూుళిచే 

నండం గల్లినభూరుహూంబు లిదిగో యర్శ్చించు గోదానరిళా. 

మటీయుక  ముఖ్యవిమయము ; ఆంధ సాహిత్య పరినత్సయ యున 

“ శ్రీనూర్యరాయాంధనిఘంటు ? వను'వేర నొకమహాకోశము రచింప 
బడుచున్న దని "తెలం చేశ మెలు(గును, కొందజు (వసిజ్ఞాంధ్రపండి 

తుల సాహాయ్యమున శీ రామయ్య పంతులుగా రినిభుంటువునకు 

సూ(తపాతము వేసి రెండుసంపుటములవటికుం (బ్రకటించిరి. ఈనిభఘుంటు 

నృతిభ రృలు శ్రీ; వీఠి కాపురాధీశ్యలు (శీ రావు వేంకటకుమార మహీపతి 

సూర్యారావు బహాద్దరువారు. శ మహారాజూనా రీకృతిమై. దగగ 

చెండులకులు" న్యయించిరి, (శ్రీ నారి యాద రాతిశయమువన్యు పంతులు 

గారి సంకల్పబలమునను సీ బృహతో (శశము పూ _ర్మియయి యాంధి 

నలంకరించు.గాక్ 1 

రామయ్యపంతులుగారు ధన్యులు, ఏరి'పేరు నిఘంటువుతో పాటు 

నుస్థిరస్థాయి. (గాంధికాంధ్రీభవవమునకు నాలుగో యాభార స్తంభములు. 

ఆంధసాహీత్య పరిషత్తు... (శ్రీసూర్యరాయాం(ధ్ర నిఘంటువు, వీఠికొ 

పురాధీక్వరులు. జయంతి రామయ్యపంతంలు ' 

పంతులుగారు “ఆధునికాంధవాజ్భయ వికాస వైఖరి” యను 
(గంథము' ఎ వెలువటిచిరి. ' నూతనాంధ్ర నాజ్బయ మెట్లు పరిణమించి 

నదియు జక్కొ-ల్యనిండనివరించిరి. ఇది యునయోగకరనుగు కూర్చు. 
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1987 లో ఆంఖేతివోన వరిశోధకమండలి పంతులుగారికి 2౫ వ 

జన్నదినోత్సవము గావించి యాంగ్లములో నభినందన సంపుటము (పక్ష 

టించినది. ఆం(ధ్రవిశ్వవిద్యాలయము పిరికి కళా వపూర్గ బిరుద మొుసంగీ 

సన్నానించినది, రామయ్యపంతులుగారిది ధన్యజీచితము. సంపూర్ణ 

విద్యాభ్యాసము గావించిరి, మసహాోన్నతపదవుల నాక్రమించిగి, 

దీర్హాయు ర్యాగ్యముం బడసిరి, నంతతవహారినామన్నరణము గావించిరి, 

గొప్ప కీ ర్హిప్రతిన్ధలు సంపాదించిరి. అనాయాసమరణనుు, అదై న్యజీవనము 

్ఞోకుశీన ముహోశయు: జీయనం 

ఈయన విళిష్టతను గుజీంచి అల్లంరాజు సుబవ్మాణ్యకవి “నాటు 

భఛారాచమత్కొారసార (గంథమున నిటు లుపన్లోకిం దెను- 

న్లో, జయంతి రాను కీరిసే సకలాశానువ ర్తినీ 

నజాత్యపి రజోయుశ్తా ప్రనూశేజర్థి నుతాన్బవాన్. 

క్లో శ్రీరానున్య గుణాన్స నామకలనాద్యస్మిన్ జయః తి తా 

యజ్జివశ్యంచల రంగనాట్యలలనా వాణీలస(దొముడీ 

గైర్యాణీ భునవైకృత (వభృత యో భాషా జయంత్సన్వయ 

(శ్రీ చామార్యనుత సృళామయనుధీర్ల ్ ర్యూ చిరంజీవతు | 

శ్లో, యస్యాజ్ఞా నరపాలఫాల ఫల కా(గ్రాంచన్ముణీ పట్టికా 

తొద్భ “*గ్యావీలు” నామహూణనృప తే సృమా్యుననంధాని తాం, 

డై సీం, కొల్కుటరీం వహాన్ భువి జయంత్యగయ్య పేరార్యస 

తతః కాశికనోతజో విజయ తే శ్రీరామయార్యా(గణేః॥ 

ల్లో, జయంతి రామార్య ముణేక్భ్గణాంసి 

జయంతి రామార్య లసద్య'ణాంసి 

జయంతి రామార్య నుకో గ్య శాంసి 

జయంతి దామార్యరిన న్మవోంసి | 
Pr ee aula] 
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ప 
చు 

జ్ Wy 

వూ కావకృష్ణయ్య 
“1860-1904 

Un శీ 

“4 

Wa లై! hy hy 

ల . అబుజేలనియాగ బా హ్మాణు(డు. జన్మస్థానము: దువ్వూరు (శెల్లారు 
ల 

ముండలము), జననము 14-జూ లై 1860 ol నిధనను: 1 "సెస్టేంబరో 

1604 చం! (ప్రమరతములు: అము ద్రిత గంథదిం'కానుణీ పత్రిక. “నుండ 

ఆ హాకా సార్వ తీశ్యరళా, క్రీ గారి కీవికసర్యపాము.. (గంథపీకికలు ఆ 

మున్నగునవి, . 

'భూండ్ల ఛామకృన్ణయ్య గారీవంటి తెలు(గుపండితు 'లెందలో కలరు 

శాని వారివంటి'ఏీమర్శకులు తక్కువ, 'పీరిది మొగమోాటమి లేని విమ 

రృనను. అం(ధమున ఏరిపొండితి నిరోథ ను. ఈయన బహు[క్రద్ధతో 

వెలువరించిన అముద్రిత గంథ' చింతోనుణో.. పత్రికలలోని (పతిచత్రమును 

చేలశెలందిపిలవ. కటదిః - హరిక -: ౧౮౮ లో ఒడయారు బీర 

నాగయ్యగారి పోనశళతో శ్రీ రానుకృవ్ణ య్యగా శారంభిం 

చిక. అలలా శో పీకసాగోయ్యాణ ధీయుద్యనుమునుండి తవ్వుళొనిరి, 

శ్రీవేంక! టగిరమునోనాం, egy కాజనే పాలక్భష్ట యరాచేంద బహద్దరు 

ర వలు లోయని? పీరన్తానయ్య గారు. విరమించు 
న టా నుకను ౧౯౦౪ వజుకు 

గ స్ ' ey Aer స్ 

మ్ ఎ పేలేశలింగము పంతుళగరి, వివేశ్షన యు, శ్రీ కృ సమాది ది 
ఇ 

నిద 1 నీ? గ్ న. సంవత ననన రన ఖా ళ్ jr శ? fl F / Tair wr 

శ శో గి 

॥ గూ. 

న్ని mm బగ్ శభ 

మలు హాని 
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జతీనము మిజంగ నమ 

(దికసష9): :థ ముల సేకరించి కడుం జరి 

మృృూతములు గావ్. ది యఖా 

మతిం బ శ్ర) గూక్చెడము గ్రమంబుగ వానిలా, 

తోరపు నూలు దారములతో్*( బదిలంబుగ గట్టి సెట్టియం 

జీరుప నందు జీగ్గదశం జెంది మొగం (గ్రిమికీటక చృటా 

పూరిత మై వృథాసెను నమ్ముదితపు.స్సకసం క్రి నెంతే యుం 

. గూరిమి మోజు నచ్చునను గూర్చుట సెల్లచె ప _త్తీ) కాక్ళతిళ, 

అముద్రిత (గ్రంథ (ప్రకటనము, వ్యాకరణచ్భందోవిషయవినుర్శనము సీప(తిక 

(ప్రథానో బ్లేళశములు, మండ పాక పార్వతీశ్వర ఇ కీ, వేదము వేంకటరాయ 

శాస్త్రి ప్రభృతుల పాండిత్యశ కి, సీష్మతికయీ చాటినది. రానుకృష్ణయ్య 

గారి విమర్శకతి '“నుయూఖను” లలో వెల్లి విరిసినది. శ్యనుంతక, క 

విచారము వటుశబ్షప్రయోగము, పరిఖా పరిఘ శబ్దద్యయ సాధు త్భమాః 

చిల్వేశ్వరీయకృతి ఏనుర్శనము ఇత్యాదులు రానుకృష్ణయ్యగారికి విథుర్శ 

శాాశోనర బిరుదము నీయలల వ్యాసములు, ఏరి విమర్శనము శీపలశొబ్టీ 

కమే కౌదు. నొటకాదులలో (గ్రామ్యభాపా(ప యోగము శేయవచ్చునా | 

ఇత్యొదినిషయనులు నాడ భరి నిశితవిమర్శకు విషయములైై నవి 

వేదము నేంకటరాయ శాస్త్రిగారి *నాగానందము లోని పాత్రోచిత 

భావను ఏరు చక్కంంగ సప్రమాణముగ నమర్జీంచీరి, నొండు ఫర వ్రాత 

పండితులకు ఇాసననముః 

అ, (గ చింఛొనుణిలో వెలువరించిన గ్రంథము లివి; ౧ (ప్రబంధ 

బ్రాంజ్ జేంక "టళ్వర విజయనిలాస ము. (౫సపరపు టేంకటకవి) ౨. హరి 

శృం (ద్రనలో పాఖ్యాననముః ( శోనురొజభాసణుండు ) క హృత్త వింజ్ఞా 



క ఆంధ్ర రళయితేలు 

పరిణయము (కుందుర్తి వేంకటాచలకోవి ) ఈ, చం(దాంగద చరిత్రము 

(పై డిమజ్జి వేంకటపతి) ౯, యాదవరాఘవపాండవీయను. (నెల్లూరి 

సర రాఘ నకవి) ౬. "వై జయంతీవిలానము (సారంగు తన్నుయ) ఇవి 

(పాచీనములగు (ప్రబంధములు, ఆధునికక్ళతంలుకూడ నిందు. (బచురిత 

ములు, ఓళాటి రంగనాథకవిగారి “ద్యిలఫదర్చణ ము మంశ సాక 

 షార్వతీశ్వరకవిగారి (శ్రీకృష్ణాభ్యదయను మున్నగునవి. 

. సహజముగ సీయన చిన్ననర్తి కలవాండని, కాని పద్యములు మధుర 

కంఠమున: జదువునపు డానంగముగ నుండెడీదని, ఇప్పుగొనుట, 

ఈ9 ్యన్వకృళ్ణయ్యగా రొనరించిన భొపా'సేవ చిరన్గరణీయము, ఈయన 

హటుకోటచులో నతిద స్సీ పడియున్న వాడు జీంకొటగరి (దభోన్ర పీరికీ( 

ర్ల ంకధనిము స్వంపీ” వారిఖీవికడ్ ' “వేంకటగిరిరాజు పంపి నని గట్టిగా 

. శ్టావేచ ముంచి చి యక్లుటశౌక్టు "వొష్టెనట. అముసాో రోజున కీయనపై 



అీల్లంరాజు రంగశాయి కవి 

1860 - 1936 

అరాను (వావిడ శాఖీయ (బా హ్మాణులు, వారితనగో(తులు, 

అపస్తంబనూ(త్రులు, తల్లి? చిన్న మాంబ. తండి! సు(బ్రహ్మాణ్యక వి. జన్మ 

స్థానము ! ఓరి శాపుర పరిసరమున నున్న ఖబోలు. జననము : 1860- 

కాడి సంవత్సర నిజాళ్వయుక్ శుళ్లత్భతీయా  సౌమ్యువా సరము, 

నిర్యాణము, 1986. యువ వె త్రబసుళ దశమి: (గ్రంథములు: ౧. శ్రీను 

చాంభధచంపూభారతఠచు [(ఆం_ధీకరణము. 1918 ము] ౨+, రమా 

యణచంపువు [(సంపూర్జముగ ము(ద్రణనునకు రాలేదు 5, రఘు రాను 

శతకము. ఈ పరమాత్మశత॥కము ౫ సక్వేశ్వరళతకయు, ఇఒ గోవింద 

శతకము, 3. లటమ్మీశరకము, రొ, మాధవళరీకను. కో, కుక్కు. టలింగ * 

శరళను, ౧౦ గోపొలస్వొమిళకకను, ౧౧. మల్లీ కార్టునళలీక ము, 

సంస్క్భకేగ్రంథములు ? . ౧. దైవస్తోక్రరత్నానళిః ౨, నారాయణా 

నందలహారీ, 3+ కటిమూన'సరంజనీ, 

పండితుని పుత్రుడు పండితుండగు నంప్రడాయములే దనుకొందురు. 

రంగ శాయికవిగారి తండ్రి నుబవ్మాణ్యకవి, ఆయన భ(దాపరిణయాది 

నుజో(ప్రబంధ (ప్రతోత, అళనిళం(డ్రి కని, అతనితండ్రి కవి, ఫీఓచర్మితేము 

లన్నియు “ఆం(ధకవులచరిత్ర' గ్రంథము నలంకరించియున్న వి. వీరినంశ 

మున దరవబున కొకకవి చొప్పున వచ్చుచున్నారు. 
0 

: “కంగకాయికని నంస్క్భ'కోంగ్రములు, తలన్నర్శిగల జడి'వెను, కవిత 

యోయనకు నిసర్లముగ జనించినది, ఈయన. థారణాబలము, మధా 

పటుత్వము శతవభానాస్టా వథానముల్లను,నిన్తాఘాటముగ 
'జేయించినదిః 

అపారమైన శ్రీ సారాయణళ కీ రంగశాయికవిగారిజే నచాంకితము 

గావింపనీయలేదు, కవులలో నిట్టి స్నాత్తికముూ ర్తి తణచు కనుపట్టండనీ 

సెప్యరవలస వినుకభి, ఆందజచేతను “ూదస్త్మృపుబావ్మాణుం డనివంచ 



166 ఆంధ్ర రచీయితీలు : 

నూజపీడు మున్నగు సంస్థానములలో సత్కారనులొంది, గోడ గజపతీ 

రావు (పభునొద్ద "ద ముప్పది " సంపత్సరములుండీ బవుగొారవములు పడ "సిన. 

బంధక వీతియందును, జి త్రకవితేయందును, సమ న్యాపూరణ ముందున్న, ' 

అవథానములందంను రంగ కోయిక వీ నుంచి నేర్చు గలవాడు, (శ్రీ నూర్య 

రాయనిభుంటు శార్యస్థానమునం "గొంత శాలము పండీతపదవిలోనుండె ఏ, 

అంతే, యాయన గావించిన భృతకవృత్తి మణి, తదితర మైన యుద్యో' 

గము. లేవియు! జేసియెజులోండు, ఉన్నదానితో సరిపెట్టుకొన్సి క్షప్త్కముగ 
సంసారము దద్దుకొనుచు, నయన నాగిని కానివానిని యాచింపకుండ 

మ ర్యాదగం గాల శ్షేపమువేసిన సంతంష్టద్విజుండాయన, కృతులు నరుల 

కీయలేను., ఫత్రక్ష ములతో. భగవద్ధ్యానము చేనీకొని తరించెను, సంస్కృ 
న! 

... _అనంకీభట్టు రచించిన 'భొరతిచంపువు” సొంపుగాలయిలింగించెను, భోజ 
లల a 

రాజు “రామాయణ చంపును కూడ 6 "జిలీలీంప మొదలిడి బొల కొండను 

జత రచింఆనని “వారి కుమోరులవలన- జీను 'విన్నవిషయను, రంగ 

.వష్ణోర్రు కవాతు te , శాక్వతముగ నిలుపుటకు. వారి * భారతచంవువు” 
| t be ఆళావ్యములోని న. సములసంఖ్య యించునింంచు 

Hod say హు విత. ఛారానాహి 
| బళ జీరసడేనకుకూారులు.. పీ . Fi “అల్హంఈాజు' Wr jp 
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ఒక గీర్వాణ పుశ్లోక ముం జెనులపగానూహించి పద్యంబు పొం 

దికతోం జెప్ప. (బయానమ్యా, నయిన దీనింగల్పనొలం[క్రియా 

దికముల్ వరి ర్విలుచున్న వన్నియును బూర్తి ంగల్లున క్షైబ్లవా 

రికీ నర్భంబగునట్లు చే సులభివకారీతిం జెనింగించేదన్ . 

న అని "కుంగీకరించి వీశ్రి కాపుర సమిపస్థిత జే బోలు (గ్రామంబున 

నివసింవుచు శాలివాహన శకంబునందు జేయు శెనిమిది నూజుల పదు 

నమూండు వత్సరంబుబు గడున నడరు నందనసంవత్సర (శ్రావణ శుద్ధ 

సద్హమోాదినంబున 'శేతృత్సబంధంబు. దేనిలించ నారంభించితి. . =... 

అనయా, నీభారతచంపువు (శీస్తుకకము 1891 లో నుషక్రమించి రని 

తెలియును, రచన శెన్నాళ్ళు పట్టినదోగాని, అచ్చుపడుట మాత్రము 

1918 లో జరిగినది, సంస్క్యృతమ లో ననంతభట్ట మహాకవి కవిత్వము 

చాల మాధుగ్యముగలది. ఆ మాధుర్యమునకు జెలితిరాకుండం బెలుం 

గులో రంగకాయికవి బాక్కిలిసొంపుగ దీనిని రచించెను. రెండు మచ్చు. 

పద్యములు : వ 

ను భునరత్నో జ్ఞ (ల కుండ లాఢ్య ధగయుక్కంబో సమస్తాంగ థో 

. భన కర్ణ్యత్రితయంబు మోట నిరుగ్రోవల్ పూను దుర్యోధనుం 

డు నిజాకారగులై న తోంబదిపయిం దొమ్ముండు సోదర్యులుం 

దనువేస్టీంపంగ వచ్చె మైన్యపటహధ్యానానృ ఆ కాళుటై. 

యః వీమ్ముట నెల్ల చోట్లం బడ వేసినపువ్వుల సౌరభంబాలం 

(గవ్భినదై స్వన శృటనారాజియున్వై యగరూళ్థధూపనా. _ 

హూమ్మగు చందువల్ గలదియై నుణినుంచని విస్దరా ట్ర.దం 

బఘ్మును నా స్వయంవరపు చుంటపమెక్క్ంరి పొండుసం ననుల్ * 

" “ ద్వితీయసస్త చపక్ మ = భదత ఢి 

“be భోరు న నస కుదోవారణనుగ సీసద్య ' మొకటి ప్రైేగంథము 
జో ' ei ri a 

"7a భ్ 

ఖో 



కీర అంధ్ర రచయితలు 
ఓ 

క, చూవమూ మామోసహామొా 
(| 

మామా మిమొ్మొన్ము మూమదమూమా మేమో 

“మేమొమ్మము మిమైంమే 
"మేమే మఘమ్మము' నాము. మిమ్మ మామా,

 

ఉడి. యేకాయర కంద ము. ఈకవిగారి * చంపూభొరతీము ' అెలు'గు 

టబాొనకుం అక్కు. నియులంెకొర మనుట. య సంక యువిషయము, ¥ 

న నం మూణానందునియొక్క, నూడాతోభా మాటే 

మాన్= మోముఖిమందు. అగును . అన్యస్యాః క్యచిద్భ బే చ్చాన్యా! 

అనునూతముణ నిచట  (వథమకు సప్పృమ్యుర్థ ము నమాదూనూ, 

'మామా=రూమాయిక్క-, మాడామేథ . మిచిబ్బము, మిమ్భు=ామి 

మును, బన్మున్ = అనుకూలించును. మానునూమా = మానుకు 

మూయ షనటునంటి టజేవా! మేమా మేయొన్సుము, మేను, ఆముఆ 

కయున వీమిడావీసు యును 'బమ్ముమూణ అనుకూలించనుముు. మాంగో 

మికరీరము మేమేమేడామేము ' వీమే, 'మమ్మూడాముమ్యున్కు ఓ 

మో+ మేముడారక్షింపుము రక్షింపుము, , ఇ మ్మామామా= అనుకూలము 

. ఆగుమాల' అనీమా, నిభుంటున్త ౩ _ చంగజీమాసిచ ' మూఃపుమాన్, 

మాం్తినూ సేమ్యాతే”- “వేలా"మీధా శ్రీ మధ్య వూతృవు-అని నొనాక్ట 

. కత్నమాల జగ అవా 4 ప రా 
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శా, కాణాదర్శివర (పణీతమగు తర్కం ీనెటుంగంజుమోా 

పాణిన్యారచితంబు వ్యాకరణ ముప్పం గొంఇ మాశ్చీంచితిన్ 

వాణీనై పుణి లేను రాజసభలన్ వ"దింప లేనమ్మ యే 

వాణిజ్యంబును జీనాఖుంగ నిశనంచా ! లకీ! రశ్రీ ంపుమూ, 

కవి గర్వరాహిత్వ మోపద్యములో (బస్ఫుట మగుచున్నది, కవి సత్య 

వాదియనుట కీపద్వమే గొప్ప యుదాహకణను. వొస్తషముగు రంగ. 

శాయికనీకి నోటిధాటి తక్కున, వదో (వ్రాసికొనుచు నజ్ఞాతముగం గాల 

యాసనమువేయువాండే గాని రాజనసభలకుంబోయి రుంకారనుగ తేని 

పోని బొంకులాడి వి గృసంపాదసముణేయు దారు లీయన యెజుల(డు, ఈ 

కవివరుని సంస్కృత కవితాధోరణి నునోహార ముగనున్న ది, ఆభాపులో 

సీయన రచించినవి మూండు (గ్రంథములు: 'నారాయణానందలవారి 

లోనివి రెండు చఇరాపెదను = 

శ్లో, రసజ్ఞా స్మాకీనా మధురరసయుక్తానపి బహూన్ 

పదార్థ న్నే చృంతీ తవరుచిరనామ్నో నుధుర తాం 

విదిత్వా తమేవ న్మరతిఖలు కళ్వద్గతరు చి 

ర్భవంతం సంస్తోతంం (ప్రతికల సియం కాంతి హే! 

శ్లో, యథావీణాగానం తవహిత మభూ న్నారదమునే 

ర్యఖా (వళ్లోదో క్ర స్తుతిఫణితి రాపాభ్యుపగమమ్ ! 

యథా సమ్యు్రీతి క్ళుశవచనరీతి స్సమభవత్ 

తై వాన్నత్రోశ్న న్యుతిరసి మురారే భవతు శ్ర 

రంగళాొయికని శతకములు, 'తినింగింపులు తప్ప స్వతం[త్రకావ్య చుక్క. 

టియు రచింపలేదు. అటులు రచించు నుబ్దేకము కూడ నాయనకు లేదని 

విన్నాను, “అనత్య వస్తువులను వర్ణించి, యభూత కల్పనములు చేసి 

_ న్వతంత్రకాన్యములు రచించుట నా సత్య (వ్రతమునకు భంగను కలిగించును 

“22 
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గాన మానివై చితి” నని సమాధానము ఇచెస్పెడినాండంటం, నిజము. 

రంగశాయిక ఏ మడికట్టుకొనిగాని కి వితము (వాయునొ(డు కడు, 

ఈయన పిశాపురములో శ్రీ సూర్యరాయనిభుంటు శార్యస్థానమున 
నుద్యోగించిన నాళ్ళలోం (దోవలో జేయంట రాని యాకో కాలికి, దగిలి 

నటు లనుమూనము తట్టిన నింటికి వెళ్ళి సచేలస్నానముచేసీ కార్యాలయ 

మునకు వచ్చెడినాండని వింటిని. * ఆఫీను? సమయమున కాలస్య మైనన్కు 

'దనయాఇారమునకు లోటులేకుండ6 (బవ రించిన యమాయకుండీయన ; 

' రాజకీయతం(తములుు లొకికయంత్రములు, తెలియక, శుద్ధి దిక సంవ 

చాయమున్క జీవయాత్ర గడవీన పవిత్రమూ రి రంగ'శొయికవి, ఆయన 

1886 రాగనే తనచంపూ భారతములో, ' తనళతకములలో. దనజీవితము 

చాంచుఖొని నుహోహ్రస్తానము. సొ లం"టెను: ల శుచిర్య(ప్ర క్ళుచి;కవిః ”ం " 
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1862-1943 
గోలకొండన్యాపొరి జై సను. భారద్వాజసనో(తు(డు. అప 

_స్టంబనూ[తుయడు. తండ్రీ: రఘు'నాథాబార్యులు. తల్లి; లభ్షమాంబ, 

జననము: 10..7-1862 సం. నిర్యాణము! 1948 సం. వీరి వూర్వుల 

నివాసము ఆన క్రాపల్లి. (విశాఖపట్టునము జిల్లా). వీరి నివాసము : విజయ 

నగరము, (గ్రంథములు: పార్థ సౌరథికఠ॥ ము, జేన్యవత-చర్శితము. ((ప్రబం 

ధము), సేతుబంధదుహో కావ్యము ((పవర సేనరచిక _పొళ్ళథ శావ్యమున 

శాం ధపరివ ర్హనము),  అలం.కారళాన్హ్ర -చర్కితను, హర్ష చరిత్రము 

(వచనము, లౌకిక న్యాయనివరణము, సంస్మృతక్ళతులు: "వీక్సిపయరు 

నాటక కథలకు సంస్క తౌనువాదను, వకుళొభరణుల (దావిడ గాథా 

సదా(సయునకు సంనస్క్య్భృతళ్లోకములు-ఇ త్యాదులు. 

వేంకటరమణాణార్యులుగారు (ప్రబంధకవి, (ప్రాచీన సం్మపదాయ 

ములు దాంటకుండ * బేవవతచర్మితము' పద్య కావ్యముగా రచించిరి. కవి 
'త్యము నాతికథినముగ నుండీ రసవంత మని పెక్కుపండితులచేం (బ్రళం 

సింపంబడినది, [గంథక రలు సంస్కృ జాం ధథములయందుం దలస్పర్శి 

యగు పరిజ్ఞానముకలవా రగుటచే ని. జెన్ని యో (ప్రయోగవిశ్రేవములు 
వాడీరి. జేతు మున్నగునవి ధారాళముగా నుపయోగించిరి ర, ఆ 

లకుయొనములు ర్క, ల లకుయకులు, అఖండవిరానుములు పీరు (తోని 

వేయలేదు, భీమ్మునిచరిత్రము నింతకుముందు రచించినవారు శేరు. 

ఛీమ్మ్సునిచరిత్ర మేగాక నందర్భానుసారముగా (డొనడీవస్తా)పవారణాదు 
_ లభివర్జితములు, తిక్క.నకు వచ్చినట్లే యీకవికిం గల నచ్చినది, కలలో 

.“ఖీవన్షైలపతి కనంబడి జేన్నవత చరిత్రము రచింపుమని చప్పెనట, స్వస్న 
వృ్తైంఠము, సష్ట్యంతనులు మున్నగునిఖంధనములను మాజిక్ నగ 

రార రవి లకు చంద్రారోోదయాది సనుస్తనర్ణనములు గావించి వీరరన 

ల ప్రధానమైన ఇయా(ప్రబంధను ఫెవ భెసూ బంధుర యముగా విరచిందిని, 
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కవిత్యమున నూతనత్వమును 'జెచ్చుటకుగబయంత్నించిన కవులుగారు 

ఏరు. కాని శైలి భారాళమైనది, ' 

లీలా పాంగ గవలోక నంబులం (ద పాలీలాన్యసందర న 

(భూలాస్యంబుల. వ మంజు వాబ్బధుధు సీపూ రాస్లుతిక బారు వంక 

లోలుం చేసి మృపూ(ప్రతిజ్ఞల సతుల్ లోభింబుం బుట్టించి దు 

రీలం బీతిని జూపి శయం నిజ[క్రీడాశకుంతబుగన్ » 

"జీవవత. ౧-8౦. 

ఈకావ్యమున మూడ వయా శ్యానములో జామదగ్న్య భీమ్ముల కొక 

సంభావణ మున్నది, అచట గొన్ని పద్యములు (ప బంధపద్ధతిని గాక 

నాటక పద్ధతిని రచింపంబడినవి, 

భీము కడు = మేలా యాసంరంభము 

'పే+లాసంతర్జితావనీశ్వర ! సీకుక 

జామ వ. బాలమణిం 2 కొనుమో 

భీష్ముడు :- - వాలాయము నేయనానె భార్షన ! శెపునూ. 

- ఈ రకపు సంభాషణము నొవుడు, అనవుడు ఇత్యోది సద విరహీత 

* ముగాం, .బబంధములలో నున్నట్లు కోనము, (పవర సేన మవోకని 

(ప్రాకృతేమున రచించిన సేతుబంధమనో కావ్యము వీరు శేనుయున రచిం; 

చిగి.. పాకృృతముసంగాడ . సీయాబార్యక్ వికి మంచిపొండిత్యమున్న్యద్ని.. 

సంస్కృతీ మున ఘనోముహోేపాధ్యాయులై న నను (భాకృ్ళత -మెటుంగనినా 

శెంద్లతోకలరు. పీరట్లుగాక (ప్రాక సత్ము గురుముఖనున నభ్యసించి 

యందు కృషిచేసి “ హాకృత భాహోత్స కి యను(గ్రంథము కూడ రచించిరి 
mn రో (వాసీన' లోక న్యావినరేత ఉము ను అంగ 

(స్లో పత్యపరివత్తువారు 1988 లో జలువరించిరి, అందు &0కీ సరస్మృత్'. 
| ల్ ల్ కల, wean “శభాగకములు కలశ గది మల లో 

ఇ గో i” 
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'మేజేప లి 'వేంకటరమణాచార్యులు కేక 

(బవేళించి (కనుముగా నాం ధపండితపదనికూడ నలంకరించి వందలకొలంది 

విద్యార్థులను బండితులనుగాంజేసి యించుబుంచు నలువది వత్సరము 

లుద్యోగధర్భము నిర్వహించిన యాణార్యశేఖరులు, 

ఈయన విజయనగర సంస్కృత కళాశాలలో? గావ్యనాటకాదులు 

చదినిను. తరువాత నాంగ్తకళాశాలలోం బవేశించి 1884 లో “మె[టి 

క్యు లేపుక” లో జేజెను, విమ్మాటం దం(ఢిగారు మరణించుటచే. జదువు 

కట్టిపెట్టి యుద్యోగము చేయనలసినచ్చెను. కొన్నాళ్లు భాండాగారికుం 
డుగాం బనివేసి క్రమముగా గళాశాలాసండితుం డయ్యను. ఈలోపున 
నిరంతరసాహిత్మ కృపీమూ(త్రము మానలేదు, 

వీరు నామాన్యనసంస్కృత కావ్యనాటక సాహిత్య మేగాక సంఖ్యాది 
కాస్రుక్ఞానము, ఉత్తమసాహిత్య సాండిత్యము విజయనగర సంస్థానాస్థాన 
విద్యాంనులై మహా(ప్రఖ్యాతి నందిన ముడుంై వేంకటరామ నృసింహ 
చార్యస్యాని సారి సన్ని ధినినేర్చిరి. మనపండి తొభార్యులు ప్రస్థాన 

(త్రయము, నిరంతరము పఠించుచు వ్యాసంగముబేయు నల వాటు కలవారు. 
న్వీయనుతమున నఖిని వేశము కలవారే నను బరనుతములను దూలనాడు 

బారు కారు వీరి భఖ గవద్భ క్రి చాల గోప్పది, (ప్రాచీనాభారములు 

ఏీసమైనను వ్యతి క్రమించుట క్రీయన యిచ్చగింపరు. వి$స్టాదై (త (ద్రావిడ 
వేదాంత గంథనులం బీరు చక్కా జడివిరి అందు వీరి గురువులు మభ 

నువశోపాధ్యాయ పరవస్తు వేంక టరంగాచార్యుల వారు, శ పురోణము 

నూర్యనారాయణలీల్ణులు మున్నగు విద్యత్క-వు లెందఖో వేంకట రను 
ణాచార్యులనారి యంశేవానులు, (శ్రీనూగ్ ఈయుూళణ్ణి వేంకట వీర 
కాఘనాచార్యులుగారికి ఏరు . గురుపాదులు, ఎంతశ క్రీకలవారై నను 

సీయనపినయ నాదము గరుభ క్రి గొప్పవి, ఇదిచూడుంయా 3 
(వ్రతిభ లేదు "సెద్దపాండిత్యనును లేదు. 
శబ్దశాస్హ్రవిధులజూడ నలగ 

“యశ్చ ముడుంబ నారసింనుని శృసయె నా 

కన్ని గూర్చి కృలికి వన్నె దెచ్చు. [ దేవృవతచర్మిత, ] 
toe 
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1863-1940 

వీరివూర్య లు తూర్చ్పుగో డావరీమండలములోని “ఇందు పల్లీ? కిలజెందిన 

ఎ. చారు. వీరి తం డిగారికీ విజయనగర సంస్థానములో గుద్యోగము లఖింప 

నక్కొ-డకు వచ్చిరి. తండి: వీరరాజు, పంతులు గారి జన్ముస్టానము : : 

ఉర రవిళశాఖ మండలములోని పర్వ తోలెపీట. నివాసము: పర్లాకిమిడి, 

రాజమహేంద్రవరము. జననము 12-5-1568. మరణము. 22-1-1940. 
.కచించిన (గ్రంథములు: 1, వ్యాససంగహాము 2, వ్యాసావళి 8. బాల 
కవి శరణ్యము ఓ అంధ్ర పండితభిషక్కు.ల భాహిభేషజము ర, గద్య 

' చింతామణి, మలియు ననేక వ్యాసములు, 
పీ 

ER) 

= నామమరారర్తిప పంతులు గారిచేయి 'నొలుగుదశొబ్దులు వాబ్బయమ: లో 
నలిగినది. ఆ తంధ్రసాహిత్యపరిమత్తున శారరిభములో రొమమూూా ర్తి గారు 

సభ్యులు J క్రమముగ నవ్యసాహిత్య పరిమత్తునకు పీ పీరు (పతిష్టాపకు లై రి, 
1 

పంతులుగారు వ్యావహారిక భాపా సాధనిర్భితికినిశ్వక' రలు, ఏరు పాశ్చాత్య 

న్మయమునుదజచ్చి (ప్రాచీనభాషాత త్త ము గాలించి యాంధ్రసారస్వత 
రంగ్గమునఖ చేశించిరి.. స్య్వయంక్ళషీచేత బి, యే, పరీక్షలో, రాజధానికి 
క్రంథధవవ్తాయగ్యా . గృ త్లార్థల్రై న. మేధానిద్ని. సగము  రక్తమూాంస 

4 

ముల నటన వళ వరిశో ధనముఖకు, బూరోతీన వస్తు 
న్రుపరక “ట్రీ తండ ; యారు 

When au 
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వజుకు (6 బంతులు యూరు పర్లాకిమిడి రోజూ ౫*రి కళాశాలలో రాజకీయార్థిక 

చగి, తాధ్యా వకుటు~ నునా గ (స వ్యేశరాస్ట్ర విభ జనవీిషయ ములో 

బర్హాకిబుడిని ఓఢులు పొట్లంగెట్టుకొనుట పీరి కసహ్యూమైనది, పన్హాకీమిడి 
"తెలుంగు నేలలోం గలియుంచొోంశ దిరిగి రామని (1 త్య చేసి రాజమహేంద్ర 

వరయునం (బ వేళించినారు, 

గిడుగు రామమూర్తి పంతులుగారి వేగు న్మరించినతోడ నే వ్యావహారిక 
వోదము స్మరణకు వచ్చును. మొట్జముదట నీచాదఘుపతిపాదించిన 
నారు విశాఖపట్లణనివానులు షి టి, _్రీనివాసనయ్యంగారు గురుజాడ 
అప్పారావుగారు గిడుగురానుమూార్తిగారును, కన్యాథుల్క_ము (వాసిన 
గురుజాడ నారి కలము గిడుగువారి నూతనచాదమునకు నహూ[నముఖ 
ముల సహకారిమైనది. విశ్శవిద్యాలకయనములో వ్యావహారికము (పవేశ 
పెట్టవలె నని రామనూరిపంతంలుగారు గట్టిపట్టు పట్టిరి. కాని కొంత 
కాలమువణికు (ప్రయోజనము కలుగలేదు. మొత్తము మింద నిప్పుడు 
నిశ్య్వమంతయు వ్యాపించిన దనవచ్చును, “గిడుగురామనమూ- ర్రినుడువు 
నిల్వక పోయె, నొగి జయంతి రానును ర, గోలి జి” నని యప్పట్ల వడ్డాది 
సుబ్బారాయ(డుగారు తమసశ్త మునకు. గలిగినవిజయమున "కొనండించి, 
నారు. అప్పూడు సాదనునకుగ్నబచారము సన్న గిల్లినను చాదికి సత్రము 
నిరుత్చానసాము కలుగలేదు, నాంటికిని నేంటికిని నెంత మార్పువచ్చినదో 
చరకుడు. పరోతుమున నెవరెల్లు తిట్టుళొనినను (బత్యతముగా రామ 
మూర్తి పంతులుగారి బాదమును నిరసించుటకు వీలు కలుగనీయలేదు, 
శఈసందర్భమున నలంగినలగియున్న (గ్రాంధిక వ్యానబోరిక వివానవమలం 

"బేర్కొని సడసన్ని ర్భయ మొనరించుట య్యప్రన్తుతము, కాని వీరి వాద 
మెట్లుందునో కెలిసిటోనవలయును, . 

కని ప్రయోగము తవ్వ అని మరి వాదించకూడదు. అది దుష్ట 
': వాదము, అది న్యాశరణనునకు విరుద్ధముగానున్నా ఆశే వీంచరాడు. 
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కవివాడిన శబ్దములు చూచి అవి లత్యుముగాచేసికొని లశణమను చెప్ప 

వలసిన వాండు లత్యుము తప్పనడమునకు అధికారము కలవొండుకాండు, 

లవమణములో అశేకదోపము లుండ వచ్చును. ఇవెస్పవలసినదంతా చెప్పక 

పోవడము ఒకదోవము. ెప్పకూడనిది చెప్పడము ఒకటి ... 

“బాలకవి శర ణ్యవీలిక ఎ 

Ir (పాచీనకవుల కావ్యములు (శ్రద్ధ శాలదివి కోశకారులు లోశతుణికులు 

తప్పూఅని తో సివైచిన యనేక (ప్రయోగములు వానిలోనుండి మీరి 

యివ్ వ్యాక రించిరి. అదియే “చాలక విశరణ్యము,” నన్న యాదులకులహాడ 

(గ్రామ్యము వాడక తప్పలేదని వీరు ఘుంటాపథముగాం జెప్సిరి. నోటి 

మాటయుంజేరివాతయు నోక రీతిగా నుండవలెననియు [గంథములలో 

నున్న సలక్షుణభావ. పరమ(ప్రాచీనమై  యందణకు నందుపొటులో లే 

చనియుంగనుక నదిఏడి వ్యవహారభావలో (గంథరచనకావింపనలెనని ఫర 

శాదసారము. ఈవాదము బౌగుగ నున్నదని చీటి పషత్రికారచయితలు, 

(శవకవులు . ఆంగ్లవిద్యాధికులు శందజో యాదోరిని బోవుచున్నా రు. 

షాచ్యభాపావండితులశో లాడ నీపద్ధతి నంగీశరించిన నారు కలరు, 

౫౧ వతుపాతీములు ' ఏడీ తటస్థుల మై రామమూ రిపంతులు, గారినిగూర్చి 

యుచ్చటించుకొనినచో. నాయన గొప్ప వాబ్బుయ వేత్త. గొప్ప స్థిర సంక 

తడు. = గొవ విమర్శకుడు. గోన్స(ప్రయోాగవిజ్ఞండు. అన్ని శక్తులను 

.౫బరచ్రినది. ఏరిలో జ్ఞాపకశ రక “భారతము వడు నినీమిది పర్వములును 

నీక వృావయఫలక మున నున్నావంటోనాయనా, నీతావతీ | శాంతిపర్వము 
ల్ శ కీ. ॥ hy 11 
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గీడుగు నేంకట 'రామునురా ర్రి పంతులు t77 

దృఢ నిశ్చయము, శార్యదీకు, స్యతంత్రోబ్దేకము, అపో రాత్ పరి 
(శ్రమము-ఇవ”న్న యుంగూడి “రగానుమూ ర్తి సూపముదాల్చినవి. ఈయన 

నవకన్రలను వెనుకనుంచుకొని (*౧ంధికపండిశులమిాంది కురికి శంఖ నాదము 

జేసినాగు. రాకమకదురారి సంతులాగారి బధిరము వారి వాదమునకుం 'బెన్ద 

సాహాయ్య మొనరించినది, పంతులుగారు గంటలకోలంది గంగావ్రవా 

వామువోలె భామింపంణల వాగ్శి. (పతిపక్షు అెంతనోల పెట్టుచున్నను 
వారికి వినబడదు. నారిథోరణి వారిజే. ఈయన తనకువచ్చిన 
యుత్తరములుగూడ( గంఠస్థ్రము. బేసికొనిడివారు.. (పత్యుత్తరముల 
నకళ్లుకూడ భదపణి'చెడినారు, ఈయననుగూచ్చె మిత్రుతొక' రిట్లు 

[వాసికి “ఇతనిపంద్త పటపటయుందు వాొడీమైనతర్క. మున్నది. ఈతని 

తీష్టదృళ్కు.లందు మిజుమిట్లు గొలుపు సారన్యత మున్నది, ఈతని 

బశ్లెంవుటుకులయందు కోటెన మిానూంస యున్నది. ఈతని సీడికిలి 

యందు బలమైన యాతృవిశ్వాన మున్నది.” 

రానుమూ ర్రిపంతుంలుగారికీం గల "తెలు బాస తెలివిడికి వారి 

'ప్రాందెకయుం గమ మేలినుచ్చు. ఈళన్ను సలతణాంధ్రభావ పై 

_ కత్తిగట్టి పోరినది. అచ్చ తెనుంగు కావ్యములు (నొసిన మహోకవులకు 

సై ళను' నిట్టిధారయు 'భొపాజ్జానము 'నలవడలేదని దీనిని చూచిన 

జెలియ(౫లదు, 

పంతులుగారు గురుజాడ అస్పారావుగారి సహపొళముతో “మెట్రి 

క్యులేవన్ ' పరీక్ష జేలీరి. అప్పటికంతతోం 'జదువుణాలించి యాజు 

నెలలు “కలక్ట్రరుక బేరి లో గునుస్తాపని చేసిరి. 1880 లో వూకీమిడి 
పాళశాలలోం బవేళించిగి. అక్కడ వనిబేయుచునే ఎఫ్. వ లో 

"చెరి, 1898 లో సవరభావనుహార్సీ కెలినీకొనందలంచి నొప్పు కృషి. 

5 జేసిన, ముఖలింగబే వాలయనుమిోాంది శలాఖాసనలివీ చదువందొడల్ిరిం 

న్ ; నవరభానలోంల పాటలు పేక రించుటకును, తద్భాషాతే త్త న్ మాజుంగు 
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టకును పంతులుగారు ఒకయ్ండు వేసనిెసలనవులలో: గొండలకు బయలు 
చేతి పోయిరి. అక్కడ పీరిని చలిజ్వరము పట్టి వీడించినది. చలిజ్యర మునకు 
శ్రినైను (బ్రహ్మోన్ర్రుము. ఆ మందు నేవించుటచే పంతులుగారికి బధిక 
రము ముదిరినది. సవరభావను సంపాదింపవలయు నన్న పట్టుదలతో 
నొక యింద్రియముపని చెడ(గొట్టుకొనిన పండీతుం డీయన. ఆభానలో 
వ్యాకరణము, నిఘంటువు వాసిరి. దొనిలోనిపాటలు చేకరింఛిరి. “లేడు 
అను సవరవానిని నింటం జెట్టుకొని పీరు పొటలు (వాసికొనిరంట, సవర 
లకు బడులు 'పెట్టించిరి. కొంద జాంగ్లేయులకు సవరభావ జేర్పించిరి, 
శబరభాషూసాగనుశాసకుండణు ఛామునురా ర్తిగారు మనకు జిరస్తృర 
ణీయుడు 19018 లో బీరిని (పభుత్యమునారు. రొవుసాహేబు 
అని సన్మానించిరి ఏరు భోషూ నంస్కారనాడులే శాక వితంతు? 

“లర్? నాజాగ్రవానును దిగదుడిఛి రాజభు"హీం(దనరను వచ్చి కూర్చుం 
(సద్రిన్స యేక వీర్యం రామమూర్తి పంతులుగారు,“ భారతీశతకను ”', 
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ఖీ కాశీభట్ట బహయ్యశా స్త్రీ 
1863-1940 

తెలగాణ్య(బాహ్మణులు, గొతనుసగోత్రులు, అపస్త్రంబనూ[త్రులు, 
తండి! (ట్రహ్మోవధాని. తల్లి: సుబ్బన్ము. జననము 2-4-1863. నిభనము 

29..10-1910. ఆభఖిజనము; తూర్పుగో దావరీ నుండలములోని పలిజెల 

(ామును,. . నునుగదః. శాకీనాడిలో,. రివనలు! సంస్కారనిషయక 

ముగా వీరువాసీన వ్యాసములు 24, ఆ ధ్యాత్మవిషయకవ్యా సములం 17, 

నుతీధర్మ విష యక వ్యూ సములు 48. సాహీత్యవిషయక వ్యాసములు 60, 

క విర్వవిషయక వ్యాసములు 16. ప్రకృతిళాస్త్రవిషయకవ్యాసములం 11, 

నన్న య్య భట్టారక చరిత్రము, కురు పొండవ డాయ ఖొగనిర్ణయము, మంగ 

కాయి, సెంధనవధ (నాటకములు ఉఊపన్యాసపయొోోనిధి (1 సంపు 

టను) తారకతా రావళి, పర్వత నందర్శనము, భునువసు( ఫ్ర కాళిక, పెద్దా 

పురనంస్థానచర్శిత్రము, (పాయశ్చిత్తపశునిర్ణయము, భాన్క_రోదంతము 

మున్నగునవి (ప ర్యేశ్యగంథములు, ఆంధ్రసాహిత్య పరినత్స్యత్రిక-ఫొరతి... 
శారద-ఆంధప త్రిక ఊగాదిసంచికలు-ముద్దుల మాట-ఊద యల & ఖో 

సుజాత, ఈప(తీక అలో వీరర చనలుగలవు? 

“ అల్బదోవమైనా కాన్హనుందు సహించక విమర్శ వేసేటప్పుడు 

యమునిక న్న ఎక్కు-ననిర్ధ్భృణు:డని వీరుపొందిన పండితు '” లని (బవ్మా 

య్య శాస్త్రిగారిని గిడుగు రామును ర్తిపంతులుగారు. (పశంసించిరి, 
వోస్తనముగా నీయన యంతటినాంటే, హర్మిబన్ఫాడు లడ్డుపడినను 

వినుర్శజేయుటలో నీయనకు జంకులేదు, సముదపుటుప్తూనకు నడవీ 

యుసిరికకుం గలిగినసంబంధము వలె “కాకినాడ (జరీ డీప్య్యూటీక eof 

గుమాస్తా” పనికి శాస్రీగారి యపూర్వ సారన్వత్ విషయవినుర్శనము 

నకుం జక్క నిబొంధనము కుదిరినది, * అన్యథా చింతితం కార్యం దైవ 

నున్యత్ర ” అనునట్లు భగవంతుం డీ వినుర్శకాగ్రోసరుని “గుమాస్తా? 

' జని శేసికొనునుని యాజేళించినాండు,. శరీర మొుకచోట -- మనస్సు 



గ్ 
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మజొకచోటం బనిచేయుట 'చాలచోట్ల నున్న బేగాని (కో త్తదిళాదు, 
జయంతి రామయ్య పంతులుగారికి యావజ్జీవము న్యాయ వాడిగా నుండ 
వలయునని సంకల్ప ముండెడిదయ. అట్టియదృష్ట మాయనకు జట్టనే 

లేదు. ఇంతకును జెప్పున చేవమున;- (బహ్మృయశా స్రీ గరు లీఖక వృత్తి లో 
నుండికూడ జగద్విఖ్యాత మైన నీమర్శనము లొసరించి ' విమర్శ శా 
(గ్రోసరు.* డనిపషించుకొనుట బభభుఖా న్లాఘసీయము, 

శాస్త్రిగారు “మెట్రిక్యులేవళ? పరీక్షలో నుతీర్ణులె ఎఫ్, వ. పరీ 
తకు . 'ఉదువుచుం గారణాంతరములమేం జదువునిరమించి యుద్యోగ 
బంధములోం బడవలసీనవారై రి. అది యొకందులకు మేలైనది. కళా 
శాల చదువు కట్టి పెట్టిన 'శరువాతిం గాముది. కట్టుదిట్టముగం జదివి 
సంస్కృ తాం(భమ: లలో దలస్పర్శి యగు పాండిత్య ను నంపొదించిరి, 
“ రప్రత్యోహారమండన - ముండన ” నూకాలమున (పాసినజే, పీరు 
భాపాత్రయములో సమానము ససమానమునగు పాండీత్యనము గడించి 

' పండీతు. . లనిపించుకోొనినారు. ఈయనకు సొద్భశ్య ఛాపూశాప్ర్రనుపై 
(Philology) మక్కువ హెచ్చు, : ఆ సాదృశ్య పరిశీలనము ఫభొామయం బే 
గాక మశ్రములయందులహాడ ' య వేశబట్టిరి షీందూనుతత త్ర కము 
భోకేతుముట్ట[బరికీంచిరి.. సీ"కేళలింగంపంతంలుగారికి వీరికీనిం జాలకాొలము 
వల్లో రాపో యుద్ధము జరిగినదని... తెలుంనా. "రెటీయ్న బే, నాంటి, 
' జ స్రయ్యశా ్రిగారి ఇ వా గ్వ(ఆ్రక మోగ్గమును బండితం లెతిలిన టీం 
సీకళ్ళలో. నింత. -చీన్దాత్నీణ్యుం్సు. లేడనికణా గడుగునారు చెప్పిరి. 2 
పరీ గా రంకన్ల క్ల నిశి నుర్భ కుతో యంత కర్భవీరు[డ. 

స a Man లిచ్చుళ, సంస్థల. 
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చేత న (వాయంబడీన “తిపు కానురవిజయ వ్యాయోగము " ఏ-ళీళలింగము 

పంతులుగారి “* ఇాకుంతీలము *”” మున్నగునవి (ప్రదర్శింపంబడెనంటం 
భగవద్భ క్తి నిగూర్చి (పజాసామాస్యపునక్రుం (బబోధము చేయంయదలంచి 

1880 లో “భక, సమాజము)” పీరితో నొకసంస్థ నెలకొల్పి చాని పత్త 
మున (బతిగామనమునకు( బర్యటనము గావించుచు నుపన్యాసము 

లిచ్చుచుండెడినా రట, 1888 'ఆర్యమత బోధిని ” యను మజొక 

సమాజము నిలిపి * వివీకానంద పుస్తక 'భొండాగారము ' వెలయంశేసిరి, 

ఈరీతిగా  పిందూమత (ప్రబారమునకు యానచ్చ క్ వినియోగించి 

సత్సచారము వేసిన సత్పురుషుండీయన, “ఆర్యమతబోధిని మాసపత్రిక 
1905 లో పీరి సంపాదక త్వమున వెలునడుట మొదలయినది, ఈప(త్రిక 
వలన (బవ్మూయ్య శాస్త్రిగారి వేరు నలుమూలల వ్యావీంచినది, సంఘ 
సంస్కంర్పల యుద్రేశములు సన్న్నగిల్లంజొచ్చినవి, ఏీకేశలింగముగారి 
సంఘసంస్కరణ మసహోద్యమమునకు న్యొప్షి తగ్గినది. అసమయముననే 
పంతులుగారు “సత్య నాదని యనుప(త్రికను స్థానించుచు నట్లు (వ్రాసినారు, 
“వియ్యగా నియ్యగా వెజ్టినాయజే గెలిచె నన్న ట్లీయన్మప్రాతలు జనుల 
(భమ పెట్టి జీను పూనినముసో కార్యమునకులహాడ విఘాతము కలిగించు 
చున్నందున, ... * + 

అనాడు " ఆర్యనుత బోధిని ' చదునని యాంధుం డుండియుండందు, 

ఆ పత్రిక యానిధముగాం బదునై జేండ్లు నడచి యనుూల్యముగ సంభ 

నేవ యొనరించినది, హీందూనముతనును గూర్చి యెనరు నిరసన న్యాసము ' 
(వొసినను (బ్రహ్మాయ్య ఇాస్ర్రిగా రే (పత్యుత్త్మరము విమర్శకులు నిరుత్త 
రులగునట్లు (వాసెడివారు. శ్రీ శాస్త్రిగారు ముతనునేశాక ' సారస్వత 
మును గూడ నడుము కట్టి నీనించిరి. 

. 'నుంత్రిభాన్కరుని గూర్చి *కవులచరిత్ర” లో (వ్రాసిన విషయములు 
సరిగా. లేవని * భాస్కరోదంతను” (ప్రత్యేకముగానాసి నెలునరించిరి, 
వీరు రచించిన.“ నన్న య్య భరక్లారక చర్మితను ” జో న నేశ సిద్ధాంత మఖ 

Mer yy 
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భాహాి(పపంచమునం జిరస్థాయు లై నిలునలలిగీ నవు “కాజా శ్ణమునో 

గుణించి ఏరు. కూర్చిన చిన్న పొత్తము సరసిన ఏీరికిగల భాషాశాస్త్ర 
విషయ పరిజ్ఞానము విశద ముకాంగలదు. 

ఈయన పద్యక విత్వవ కూడ. జక్కన లిలో (వాయయగలరు, 

మంగ తాయి నాటకమునుండి పద్యములు కొన్ని యన్ను కొందము, 

గ్, వేళ్ళ 'కావమోవి వెలయిచ్చువా ెల్ల 
పంట? బట్టి వీల్చు ఛంగి గానె 

. 'యేకపాగ్రమునన యుంగిలి నాశయ్ 
కాఫి _తాగుచుంద్రు కలసీ జనులు, 

ఆ. వె, పణ్య భామిని చేంబడ్డ పుణ్య శాలి 

| పుడమి గాలీర్యహీంను( రై చుడక యున్న 

జలజలత్ యంటినంతన సరసు లొగిని 
ల్ నమిత గాంభీర్య హీనత ' నందినట్టు. 
A తటవెలందుల యించ్హును నమ్మువారి 

గుడులు గాలినోవ్పురములు, గో పిలలును 
గ. 

“౪ దోంటలు పురముండిరముతు కూంటకూటీ 
".. "యిండ్లు జూదంబునకుల దగు నీక్కలరయ, 
క; వేశ్యలందు కలుగుమోజు | వేడ్క.'సేయ నా డీసీజు 

| లం బుట్టు వుండు | మందు జేయమోనకుందు 
ఖ్ క సోను పుల్ల హా మెల్ల నాను గుల్ల ! 
ష్ iat యంత మాసపోవ | సోకి పచ్చ వచ్చు జూవు 
సయ వమిలాభామనుచు సీ: 1 భూము ౫ణిక పొందుతావు ry 

Prt న గాద ఊువబదు : 'వలడునూ? ప్రాసి గూడ జనన. నూ! 

bs 

Ss క ఖ్రండళ్ళతంలు గనిన వీరి పద్య టీటమ్య గోలిల ధతాేళ : “నండర్భ్శనభు న ను గూర్చి al ba iB 
; మ ల్ A fer 1 లో జే low ఖీ చ fT en i Cire, whe .. Sr | r 

స్ట నోనములు గడ్జెళరక్ర కోకిలకీ కనులు గోమహోను నం నాదము 
గ | యో / 

bE ER) | 
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1980 నం! సెసైంబరు ఇలగో కారీభ ట్టు లింగనుూూ రె యను 

నాయన రాజమ హేంద్రవరమున మరణించిన, హిందూ వతి కాలేఖకుండు 

సొర పాటున (హయ్య శాస్త్రీ గారు చనిపోయినట్లు “'హిందూప(తికికు 

లేఖ (వాసిపంపెను. “హిందూ పత్రికను జూచి *“ఆంధ్రవథతికీ యు 

నొన్నొార్త వెలువరించినది, దానినిబట్టి నాలుగ దునాళ్లలో సీ కానివార్త 

నలుమూలల వ్యాపించినది. నంపాద కీయవ్యాస నులు, సానుభూతినభలు, 

సాంత్వన లేఖలు బయలు జేరినవి. (టబ్రవ్మూాయ్య ఇా స్రీ గారు పయిగా 

గాకినాగతో గంథరచనము జేశుకొనుచు నేయున్నా ను. ఈశ మనము 

మరల ఆం(ధపతికకుం బంపంబడజినది. పత్రికానంపాదకులు తా మసత్య 

వార్తను విశ్వసించి యటులు (వాసినందులకు వగచుచు (బ్రవ్మాయ్య 

శాస్త్రులుగారు పూర్ణారోగ్యనంతులుగా నుండుటకు. బద చూనందము 

(ప్రకటించిరి. ఈ చమత్కారవిషయ మును శ్రా న్ర్రీణారు “ నా విబుభలోక 
నందర్శని మనుకొన్యమున (నాసి తను మధుకకవితాధారను తెలుప 

వాొరికీ( జూజలిచ్చిరి. 

తం౦ిసంస్టానాథీశ్వరు లీవిమర్శ'కా(గ్రోనరునిభే 'రంకువత్సరము లుద్యో 

గమునకు సెలవు పెట్టించి “పెద్దావుర సంస్థాన చరిత్ర (ప్రాయించిరి, పీరి 

చారిత్రకపరిశోధన కది యొదర్శము, మాధనవిద్యారణ్యులు, భిస్టం 
కృృవ్నమూ ర్తికవీ నారాయణభట్టు, నాచన సోముండు మున్నగు నారి 

ప్రత్యేక జీవితములు (వ్రాసిన చర్మితజ్ఞుం డీయన. వీరి వక్తృత్వ మనన్య 
సానూన్యము, ఉపన్యాసము నడుము నెపరై నం (బతిషక్షులు వికట 

(వక్నలు వేయంగా పీరు సద్యన్స్ఫృురణము కలిగి చక్కని సమాధానము 

వ్వాన్సి మటీ మొటాడ నిఇ్పెడీవారుకారు. నూట నుథురము, భావము 

తీ నము, దీనికి (బ్రవ్మూయ్య ళా క్రీ గారు పెట్టినది నేరు. .. 

ఇట్టి మహి'తాశయునియెడ విమర్శక్తాగ్రోసరుండని, మహో పాధ్యా 
_యుండన్సి ఉపన్యాన పంచాననుండని, . అర్య మతోద్ధారకుం డని భిరు 
, ధము 'లన్వర్హములు కాకుండు 'మెట్లు | ॥ 

See 
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1863-1939 
ఛారద్వాజగోత్రజాలు. ఆప న్తంబన్మూత్రులు, గోల్టాండజే పొర, కల్లి: + 

కన కాంబ, తండ్రి: రామచంద్రుడు. అభిజనను: కడప జరా చముెపేట. 
జననము: 1868 .నిఠ్యాణము :1989,విరచితకతుల. : శకుంతల చరి క, నుల భ 
వ్యాకరణము, సతీహితచర్య, ఆర్యకథానిధి (అఆ భోగములు), నల చరిత్ర, 

గర్భిణి, వారిశ్చం(ద్రచరిత్ర, ఆంధ్ర వాల్మీశీరామాయణము, కుమవూర హిత 
చర్య, కుమారాభ్యుదయము, కృన్ణలీలామృళమను, శా సల్యాపరిణయము, 

.ఏకశిలానగరద్య్భయవిచాద సంగవాము, హనుమంత చరిత్రము, భవతారక 
లీల, బాలకహిత చర్య, భగవద్గీత, కృ స్థానతారతే త్ర పాయు - మున్న గునవి, 

* శ్రీ, నుబ్చారావుగార్టు పండీతీకవులు గా. జీరుసంపొదించిరి. భశ్తాగ్రో 
నరులుగాం శీ 8 రిగాంచిరి" లోకమున: గొందణకు. 'బాండిత్యకనిత్వములు 

పురాకృత వికశేపషమువలన. గలిగి యుండవచ్చును, అట్టినా రాపాండిత్య 

కవిత్వ ప్రకర్షనును చేశమున 'వెట్లడిందుటకు రామాయణము. రచింస 
వచ్చును. . భాగవతము (బ్రాయవచ్చును.. అంతమా(త్ర మున నట్టికవులకు 
ఇై్రైవభ క్తి దైవ విశ్వాసము నసంపూర్ణముగ" నుండు ననుట ఫొనయగదు, 

గ” అట్టుగాకు "మన నుజ్యారావుగారి ద్రైవభ క్కి యన్యాజనిద్ధమైనది. 
మై వభక్షి యేవ గవిత్యలవ్షణవ్జు జెస్సీ వధ. దైనభ క్రి యే యాయ 
"నను జారడిల్యే వంతు ని నొనరిలతవినది” “శూ4వతరచయిత పోరనానూత్యుండే 

ముంజ త్యం. వీరిని మొదట భాగవతులన్ని ' మఖ! (బధమోదాహర* 
స్తా? aa peony BK ్మశ్రనడెకంలని, చివరల. గ శంనకిహ్టాట (ye మూనుగుణము. నుబ్బో : 

ph ,॥ ae dias sistas wr 
a లు 

కక “Ret ప్రయలీమసన' మున్నది, నరకృతుల నీయక'.: 
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రామా 'యణనములు వెలునడీనని, కాని తెలుంపభాగనత మొక్కపోతనా 
మాక్యరచన మే. ద్విపద భాగవత 'చెలుం డున్న డనినను నది (పభారములో 
లేదు. ఆధునికులలో నై. వోజటుగుతు యథా వాల్ఫీకిరానాయణములు 

రచించిన నారును రచించుచున్న వారును రచింపందలంపు గలవారును 

గలరు. భాగవతము దరి "శిన్వరును బోయజబూచుటలేదు. ఇది పోతనమహః 
కనిలోని విశీవ మేమో ? ఆ కవివరునివై మన సుబ్బా రావుగా శెట్టి 
యభి(పాయము (పళటించిగో చరాడుండు! 

. తుచ్చులు సరిగా దనినను 

స్వఛ్ళవుం బోతనకవిత్వసంపద చెడునే. 

నేచ్భ జలిచి దూవీ.ంచిన 

నచ్చపతివ్రతను బాప నుంటుట యున్నే ! 
జు ( శ్రీరామాయణ సీథీక, ) 

నా ను దాసుగారి చేతిళోం జూలమంది వినయర కులు పరమ భక్తు 
ల్రైరి. వీరు “భక్షనంజీవని యను నూసవత్తి9ళ కొన్ని నత్సరములు 
వెలు వరించిరి. దైవ భొపాసేన లొకళచాని నొకటి మించునట్లు గావించి 
భన్యుతైన నుబ్బారాయకి విగారు వాల్మీకి రామాయణము యథా 
నూత్మకము”గా సాంధధ్రీకలించిరి, కళాప్రపూర్ణ జనమంచి "కేసూద్రిళర్థుగా 
రోకో రిశ్లునాసిరి. వా, న్కు దడానుగారి లౌమాయణకవితలోం (శొథ 
శకు లోపము లేదు. వీరు రామాయణము నిర్విమ్న ముగారచించి. తరించిరి. 
“A కనులకు గలంకయు గరళంబు నుదికిన్లై 

ఈసీ రప జేయు విత తృమ్బులేదు 
“ry బందా లురి కాళ్లు కుత్తుక కనా 

మ బిజ్జల జంజూట మడ్డ లేదు. 
మంచిసెళ్చెర లెద . సృరియింపనీయని 

Pr యంతేటి భోగంబు లనురలేదు 
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ఈపూంట వారివారీ ! మేపొటం గడచునకా 

చారిద్యభీతి యింతయును లేదు 

రాము దలంపంజేయు నామయం బుండ (గ 
సౌఖ్య మరయుఫౌంెట జయ యుండ 

నింతవలను గలుగ నిప్పుడ (శ్రీరామ . 
దలంపకున్న నెపుడు దలంచు నాంద, 

(శ్రీరామాయణ వీశికం) 

రామాయణ రచనమున వీరి యు'బ్దేశమిది, వీరు యావజ్జీవమును గోదండ 
రామస్వామి శే ఛారవోసిన భక్తులు, ఆ యాలయము వునరుద్ధరించుటకు 

పీరు తెనుళప నాండు పర్యటించి జక్కుుటేల ధనము సింపాడించి 

భగవదర్పితీము గావించిరి. 

పాపము ! _ నుబ్బారావుగారికిం జిన్ననాంటనే వితృవియోగము 
సంభవించినది, వీనతండి లత్తణ రావుగారి "పింపకమున వీద్యాబుద్ధులం 

గటిచీ పెద్ద చదువు చదివిరి, పదునొకండు నంవత్పరనులు కడపనుండల 

మున శెవిన్యూ ఇనా స్పెక్ట్టరుగాం బనిచేసి, విన్న వురి సర్వకళభా శాలలో 

బ్రధానాంధ్రపండిత ఇ జదవి నలంకరించిరి, సువ్కు.లముగా ధన మాార్జించిరి,. 

చేతులార్ల నస్థలకిచ్చుకొనిరి, షక .ఆంధ వాల్మీకి రామాయణ మేగా? 
'షీరిపీ 'సేరుతేచ్చుకొన్న కబ్చములు కొనా రాభ్యుదయము, శాసల్య్యా 

ఇ సట. 

పశ 

- పరిణయము నుడ దావిజియము మున్న గుసవి కొన్ని యున్న వి. పరి. 
Srey | a చుతభవ్యాకరణమ వ్యజ్ఞ్రల చినసీకారామశా స్రీ (ప్రభృతులు మెచ్చు 
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ష్మస్యామి. యాతన పటట Senet . ఈరానుసా(మిెకీ ? 
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నాచెళ్ల పురుసోత్తను కవీ 

1863- 1938 
హారిరసగో(తులు. తల్లి. సుబ్బమాంబ: తండ్రి. శామయార్యుండు, 

జన్మ స్థానము కృ య్లతీర స్థముగు నీశారానుపురా(గహోరము, జననముః 
1868 సం! వీపీలు 28 గురువారము. నిర్యాణము 27-11-1988 సం 
బహుధాన్య మార్గశీర్ష శుద్ధ పంచమి-అదిక్య వారము, (గంథను'లంః అంధ 

(పబంధనులు : ౧ ఆద్భుతోరత్త రరామూయణను. ౨. గురుభక్తి ప్రభా 

వము 5+ కృష్థానదీమూ నోర్మ్యము ౪. యాదవ్యాడ్రీకో పాఖ్య్యానను. ౫. 
మాహీం(దడ్ర పురాణము ఇ. యామినీవినోదము 3, బ్యభుబాహనదరిత్ర 
రొ రంగజూనీయను ౯౬ చతుర్ముఖి కందపద్య రామాయణము, అంధ 
గూపకములంన ౧. ఆబాల్యానం.క్రందన నాటక ను ౨. హరిళ్చ్ళం(ద్రనాట 

కము కి. పొరిజాశాపవారణము ఈ, సారంగధరణాటకము. ఇత్యాదులు, 
శరకను ల! ౧ నీతారామళతకము. ౨. పూర్వశర్శశతకము 5. మల్లి 
శార్జునళతక ను మున్నగునవి, నుటేయు, స్తోత్రళ్ళతులం, ఆభినర్లనములు, 
కీరనలం, నిఖంటున్రలు, శాత్రగంథములు, హిండీనాటకనులం 

ముత్తమ. 112 (గ్రంథములు గలవ్చు, వీరి విశీేసవివయనులు 'కెలీయుటక 

శ్రీ నాజిళ్ళ మథాదకీ జామార్తి శా,స్త్రీగారు సంభా నించిన “ఉత్తమ | 
యాగివ్భరత్తను? ఆను కూర్చు పరికింపబలయునుం 

కవిత్వ జెంకకళ, కళకును ఇా్య్త్రమునకును నెంతో యంతరనుు, 
తొలినాడు శాస్త్రుశారునకగయోాసిన సగొరవ(ప్రపత్తులుు కళాకారునకు( 

జూపలేడనుట బొ స్తవము. నటవిటగాయకుల' గణములోణీ కవుల పరి, 
శణనదు, నేడు తలక్రిందులై కభాజీవులు గద్చెలికెక్కి. కొండాదంటిడు 

చంయటయు కా్ర్రజీవులు ఆజ్ఞుతంలై భనాలలనుండుటయు. జరుగు 

.శున్నది, దీనిలోనిరవాస్యము, కళ నలన (బతుకు నానికగ నానుమ్మిక 
దృగ్మె లోవించి యుండుటవల్ల చేమోయని తోచును. కళగాని, 
ఇాత్ర్రముగాని కొత్తి వ్ నరణికి గానిపోనలయును, అపుడు, ఆ కళా 

శారళు, ఆకా న్రుకారుండు జేశ (శీణిలోం హార్చుండుటకగ్గులగుదురు, 



జషానా 

క్షే ఆంధ రచయితీలు 

కవికి “ సంధ్యాపందనము చోవఃను '* అని తీరువతికవులు కాబోలు, 

చెప్పినారు అది ఇటులు సౌర్వత్రిక మనుటకు పీలు లేకుండ మవోనిష్ట్రా 

గరిష్టులగు పురుషోత్త ములు 'కొందటు కనీలోకవం.లో నుందురు, అట్టి 

వారిలో నాజెళ్ళ ఫురుషో త్రమక విగారోకరు. శ్రీ చెళ్ళపిళ్ళ వేంక టశాస్ర్రి 
గారు వీరిని గూర్చి (వ్రాసిన యాపద్యములు సరిగాం దూంచిన ట్లున్న ని. 

'అతిశాంతు, డతిదాంతుండు . 

కృతకృత్యుయ్య సుకవి, యెన్ని యని వికయముబ్ 
 ములినెజిఢినవిద్వాంను(డు 

స్తుతియించంచగిన పూరునులు నుకవులకున్, 
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పురుషోత్తమకవి యిపృుడ్ను తెలుగుబాల, “బుధవిభేయిని” యను 
ప(తిక సంపాదించుట కారంభించెను. ఆయన తెలుగ పత్రికా చంపాద 

కు.రై నను భారతీయుణపం తన పత్రికలో * జేమభల్ కాంగ్రెను” ను 
గూర్చి (ప్రబార వ్యాసములు (వాసి (పకటించెను, కాం(గగ్రసుపై ఉరుకు 

భావనలో మవ్మాదీయుల కుపన్నసించి బెస్పిన (పబోధకులు పురుషో శ్రమ 
' కవిగారు కవికి జూతీయభావములు నిండార నుండవలయునుగచా ! 

పదండి విరు 1887 మొదలు 1908 చాయ పీందనూ(భాంచి 

స్కూలు 'పెడ్డాష్టరుగా శివ్యులను డిడ్జెను, ఈయువ్యోగము లన్నియు? 

బురుషోత్తమున కార్థిక ములు, హోర్షికముగా పీరునిర్వహించు చున్నది 
సారన్వతోదో్యోగయు. ఏరు పాచ్చుగా బంధసర్భ కవి త్యాభిమూనులు- 
చతుక్నుఖి కందసద్య రామాయణము, చత్రకంద పద్యర త్నా కరము, 

మల్లి కార్జున మకుటాంచ త్కందగీత గర్భిశోత్సల చంపక మూలా 
ప్రోత్తర శతకము ఇత్యాదులందుల కుదాహరణనులు, చతుర్విధ 

కవి తొ ధురంభరులని పీరికి గల బికుదము, పురుషోత్తవకవి శతక 
కవితా ధోరణి యీతీరు గలయది : 

చ. పగి నగుమెోాముతో ముదముసోందగం జేయును ముద్దుపాప తొ 
వగనగ చెట్టులేం గనెడువారి నడంబడు. గంటి పొప చరా 

శం దిగువ స్వడి న్నిలుకడం డగ కాడను నీటిపాప ఆం 
బగలెగురుంగదా నందిని బాందంగం “జ్ఞీయరుకు మల్లి కేశ్వరా ! 

క్క నగు మూమనుతో ముదము నొం 

దగం జేయును ముద్దుపొవ-తో ; నగ నగనే ' 

. _ బిగున వ్వడి న్ని లుకడం 

దగ కాడును నీటిపాప కా లెగురుక్. 

et ముదోము నొందలం జేయును ముద్దుపాప 

౨ కనడు వోరి నడదంబడం గంటిపాప 
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ఈపద్యములు మల్లికార్జున శతకముళోనిని, చంపకచూాలిక కడు 
పులో కంద - గీతములు రెండును. నిమిడీయున్న వి, జాగరూకతతో 

సీ మూంయపద్యములు చూచినచో గవిగా రంత పరి(శ్రరుంచిరో చెల్లడీ. 
కాలోలదు. నెఛారణముగా బంధకవితలు రచన రామణీయకము ఫొజు, 
'వడీ యుండును, పురుషో త్తమకవిగారి శైలినూ(త్రము మధురధారకలడి-, 

'ఎబరిధకవిత్వములో సీఠకున యంబివేసిననా రనుట శన్న్నో కృతులు శాక, 
కాణ లున్నవి, అది యటాండె ; వీరి యద్భుతో త్రరరామాయణను. 
నందలి వివధ వర్ష నొంశములు గల పద్యములు కోన్ని ; 
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శృుంగారకవి సర్వారాయ కవి . 

1864-1939 
అజం వేలనియాగి శాభీయుండు, అపస స్తంబనూగ్రుండు. కాండిన్యన 

నో తుండు. తల్లి! రామాంబ, తం(డ్రి పల్లమరాజు, జన్మ స్థానము: గోదా 
వరీనుండలనూలోని ఇంజర (మము, జననము ; 1864 నం. రశ్లా&ీ 

సంవత్సర అహాఢబహుళ. చతుర్థీ గురువారము. నిర్యాణము: 1989 మార్చి 

18 వలేదీ-బహుధాన్య జత్సర ఫాల్లున బహుళాష్టమి సోమవాసరము. 

_ వ న్వగ్రంథ నీసమూలిక ; 

పరికింపు అత ణాపరిణయంబును, శివానందలహరి, మహిమ్న స్త వంబూ, 

మల్లేళళతకము, నుణీ ముకుందళతంబు, నీతిదర్పణము, శ్ర్రీనీతిదర్స 
ణము, సుభద్రా పరిణయనూ, జేవీ దండికను, నిందుముఖి వివాహమును, రామ 

జననము, నవతార-చరితీము, గీత శారావళియును, బదరత్నమాల, 

యాం(ధ్ర పదజ్యోక్స్న; జ్యాళ్ళతి రాజంబు, నీతికథాళి, నునీతిచంఫ 
జనరలు తెలుస, (వనంగ రత్నావళీ, (ప్రళ్ళోత్తర (ప్రదీపమును, స్లుగిక 

దంబము, చొటుమా కాళి, విదుల, చాల దీపికంయయు, విబేకదీసికయును, 7 

సౌ మెతలు, న్ను పావిజయను, భందోబవ,ణంబు, నాటకలమణంబు, శబ్ద 
లతణము, శాన్యలత్నణను,, గుణ వశాశిక, దివ్భభాగవర గీత, 
రూపకమాల, కఠోపనినక్తు (1) పురాణనుణిమంజరి, గురుకుమారభరిత, 
నీమరాణి, నివిక్స, (ఫ్రం వేంళకేశ్వర శతకమ్ము, నూనసళతకము, హరి. 
సీవాకలాపంబు, జైవస్తు తి, విశోదబల్లి, (ప్రబంధ నిబంభనంబు, 

కని జీనిత (క్రయి, శావ్యవిశిష్టంబు, సంఖ్యా(ప్రదీప, మిళ్వరళతంబు 

పర్వనిర్వ-చనంబు, బంధనిబంధంబు, అలితపారస్వత లతణంబు, 

ఇదం ద్రిక' , బొలవాచళము, స్వచరిత భారత ప్రయోగములు, పురాణకథలం, 

(పహసనమాల, యుపన్యానవితతి, ఏిశాయకాతి బెలొస శాటకంబు 
' 'చూక్సి ముక్తావళి, జీకేదశ రాజచరిక్ర, ప్రతాపర్యద్రీయము,” సుగ ' 

ఆ (ప్రకాశిక, నూక్సి, శర్ణదరితంబు 

(పయత శాళ్యాయన పరిణయ, మనామ. 

భర్పు. చును డెబ్బది యొకశృతులను రచించి ' 

. వాని! వాస నదేండు సంఖ్యాయ్రమౌాణ ల సా 
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హనరోణ 'సంవర్సరనుూశ కనూన భక్తి. వ 
లీవనర్చించితిని జుమీ సేరజాత | 

“ న్వచాశ్శార్రము ౫ నుండీ, 

అత్చ్స్తుతి యగుననియో యన్యు చేమనుకుంకురో యనియో మన 

పూరు తేధును స్వీయచరిత్రములు (వాశొనినవారు కారు. అంగ్లేయు 
ఎను జూచి మొట్టమైదట మన కందుకూరి ఏరేశలింగము పంకంలుగా 

కత్రోవం" డీనీరి : అదియావిగాం. 'దెనులటలో. రచయిత ఇెందలో 
శంారిత్ర రులు పాందడుపజుచుకోశు నశీవాటు వేసికొనిరి. చిలకను ర్తి 
ఎత్తే శ్రనరసింహముగారి ' స్వీయచరిత్రరు ” (పకటితమైనది, ఇట్టి నింశను 
వొలమండి రచనల్తు (హరిత ములు. కాని వున్నవి, శృంగాగ్గకవి సర్వా 
రాయక'వి సంఛానిరాజక్రొనిన “న్యవారీశయుూ' వారియ నంతర ము, - చక్కు య 
శచ్చులోన్కి వచ్చినది. " కోవో ఆాన దన యనుభ ఛోదికోము (పోసీయుగదు 
గొనట్క యతని తరువాత నదియైెథరో + బయటంకెట్టి ముద్రించుట యనునిది 
చక్కనిమూర్షము,. ద్లానణజేస్కి తళ్ళుని యాత్ముస్తుతి భేసికొన్న వాండుగాం 
హోయడు. మనీ న శ్వ ళూయకవిణాక స్థబార్మిత్రయు బహాుకవిశనైనది, 
పం'దొత్ర మ తాని,” అన్య సిందోగాది, అసత వ్రమాగాని: 

యొక యక్ష కారము. వేగు - ఏదో జన కూర .డెనరదినచర్య (వోని 
శ ul ఆ|| "4 bo we ph wher శ్! % చో శ గో ౧. ॥ gy 0! 

rn dy ఖీ జ్ 

? న్లాకొధ్లారప్రడినది, . 
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చదువయినవెంటనే 1880 సం॥ మొదలు నర్భాపురముు కిర్లంపూాడి, 

రాజమండ్రీ, పెద్ధాపురము ఆం పాఠ శాలలలో నుపాధ్యాయపదవి నిర్వ 

హించిరి, 1894 లో నారంభించి 1919 దాయ కాకినాడ పిఠాపురంరాజా 

వారి కళాశాలలో నధ్యాపకత సాగించి మయొందణనో శిష్యులను ముందు 

నకుం దీసికొనివచ్చిరి. సర్యారాయక విగారు వొాలమందికీ( బద్యములు 

దిద్ది పెట్టినట్టుగ ోరీచరిత్రయుః చెలువుచున్నది. తచ్చివ్యులును జెప్పు 

చున్నారు. ఆయనిదట్టి యుపకారిబుద్ధి. 

శృంగాకవిత (వాయుటలో పీరికి మంచి(వవేశము కలదు, చమత్కృతి 

మై భాసీచుట యందును వీరు 'నేర్చరులు. ఈవిషమయములకు పరి “స్వ 

ఇారిత్రము లోని కొన్ని మాటలు తీసి (వాసెదను. 

“ఒకప్పుడు ముత్తుస్వామిశా స్రీగారితో.. వీ-రేశలింగముగారింటికిం . 
బోవ దటస్థించినది. ఆయన నన్ను గూర్పుండుమన లేదు, ఎవరువీ రని 

యడుగలేదు, ముత్తుస్యాముగారే వీరు మాస్కూలుపండితులుసుమండీ ! 

యని ముచ్చటించిరి. అప్పుడు మియింటి'పే 'రెవరనిరి. కృంగారకవి వా 

రంటిని,మిాపుార్యులు శృంగారక విత్యము ఇెప్పువారు కాంబోలు నేయనిరి, 

పూర్వమె కా దిప్పుడును జెప్పుట కలడంటి. ఏమి చెన్పితి రనిరి లతణా 
పరిణయము ముకుందళతీక ము. _ శివానంద లహరి, మహీవ్నుము 

మున్నగున జ్ర వని .౫ెప్పిలి, మీాపూర్వు లేమి చెప్పిరనలాం బెక్కులున్నవి 

యని పల్క్సీతిని. నీదీ యొకవద్య మనిరి. “వరనూా, .నురమా విరమా 

భరమ్లూ ప్రరమాన న్య. నన్ను బ బట్లుదయ బ్రోవన్ 'నురమ్మానిసీ నుతవిలా 
re Wr 

సరమా పరమాత్మ (శ్రీవిజయగోపాలా 1 యని చదువ నర్థము చెప్పు శి 

మనలా జేప్పితి. “కోనీ తొలుదొల గారవిరపకుండుట, 'చద్పడి వీల్ల 

వానివలె వర్ధన ఇసూ మనుట నాకం గష్టమై వెంటనే... 
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ఇ 

"4, 

“భరతా దరతా నరఠొ | విరతా నురఠాపవారణ ఫిమలహృదయ్య' 
కుందరడా దరదా వరదా | శరడా శరదాభ | శ్ర్రీవిజియుగోపాలా? యని. 
చదివితి. అర్థ మేదీ యనంగానే మిముఖత। వినుటకు బాండీ యంట్లి, ' 
జే మున వారివెజ్లి, ఇంత శీష్టముగాగౌవ్వూట యెందుకో యనిరి, 
వెట్టి యేమి? వివేక, కవిసనుర్థత యిట్టి నాని వలనజేగదా "కెలియునది 
యంటే. ఆయన మరల నర్థము మాట యొత్తక చాచిదై చి (ప్రబంధముల 

ధోరణిలోనిక దింపీరి ప్రొద్దు పోవుటచే మేము వేడలి వచ్చితిమి” 
ణ్ 

4 ' న్ 
శ "4 1 

... ఈకవి మొత్తము చిన్నవి, “పెద్దవి కలసి డెబ్బదియుక్క కృతి రచిం. 
చెను, 'వీనిలోథాన్ని పాఠ శాలాపాఠ్యములుగా చెన్ను కొనయుడినవి+ నాలు ' 
గై దుతక్కందక్కి.న వెల్ల నచ్చువడినవి. వ్య ౦థమునకుంబెద్ద ప్రఖ్యాతి. 
వచ్చినటులు లేదు, కవిత నిర్ణుష్ణముగానుండి ఛారాళము నడచును, ' 

' అంత్వేకుంగప్ప రనథావముల యండము వాలీకనితలోం డక్కున, ' కవి 
విక, భొక్యడుగాన భగళక్సరమాలై న దండకములు, శతకములు 

దికుకలం (తిసిన ఓక్కుటియు6 ౫కా-రితిపడి నరాంకితములు జేయ. 
చేదు... దైన్యముఖో నన్యుల: చచ్చుకి?ఖ కై (గాచింకలేడు..అది 6 సుర." 
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శై_లానంబుగోదల్ప లోంటెలసి (తొక్కం చావకాంగుష్థ "రే 
ఖాలీలంబడి మోాములన్ రుధిర ముల్కన్ మొబ్ఞలం బెట్టండే ! 

సర్వారాయక విగారి నిర్యాణ మతివిచిత్రతరమైనది. 1989 మార్చి 

18 వ లేదీ సోమవారము యథాపూర్వముగ మేలుకని నిత్యకృత్యము€ 

దీర్చిను, తీర్చి సూర్యనారాయణస్తు తి పఠించి స్నానముచేసి ధౌత 

వ్యన్రునులు కట్టి జేవతార్చ్భనమువేసి భోజనము మూత్రము చేయక 
భూమిమోంద (పాక్చిరముగ శయనించి తనువువిడిచిరి, ఇట్టి యెణి(గిన 

మరణ మువరికో గాని తటస్థింపదు, పరిక జ్యోతిశ్ళా(న్ర్రుమున మంచి 

(పవేశమున్న ది, ఆకారణమున నిర్యాణతిథి శతెలిసికోని యిటులు జ్ఞాని 

వలె మఠణీంచోనుం 



'దాసు శ్ర్రీరాముకవి 

1864-1908 
అటు పేల నియోగి_బాబ్మాణుండు, హరిత సగో(క్రోద్భవుండం. కండి: 

శన్నయచుంధ్రి. తల్లి: శామాంబ, జననము 186ఓ. నిథనము 1908. ' 

పుట్టుక: కృష్ణామండలములోని కూరాడలో. మృతి: గోదావరీముండ 

అములోని ఉప్ప ఏలకారులో. ఈళని పత్యేక రథములు కర. ౧ అభార 

నిథుక్రీ ౨. దుఠాళాపిశాచభంజిని క, టై శ్యధర్మ దీపిక ౪, అం(ధవీథి on 

PE ఆభినయదర్శ్సణను ౬. శృతులు ౩. న్వరజితులం రా. పదములు 

౬. జానకీపరిణయనాటకము ౧౦ నునోలమ్మీవిలాస నాటకము ౧౧ 

జచ్చతెనులు అభిజ్ఞాన శాకుంతలము ౧౨ రత్నావళి, ౧౩౨+ మాలతీ 

మాధవను ౧౪. మాళవిశ్రాగ్నిమిత్రము ౧౫ ముజారాత నము ౧కి 

ఉత్తరరామచరితము ౧౭. మహావీరఖరితము ౧. కరంగ గొ రీళంకర ము 

౧౯. మంజరీనుధుకరీయము ౨౦, నంగీతరనతేరంగిణి యను బుద్ధ'శా 

టకమ ౨౧. కర్క_కౌముది ౨.౨. అభినవగద్య(ప్రబంథము -౨ఏ, 

సాశ్రాజితీవిలానము ర, అతళావిలాసము ౨), అం(ధ్రజేనీ భోగ 

ఈము ౨౬. తెలంగ నాండు ౨% నూూర్యళతక'యు, ఎలీరొ 'భృంగరాజ 

మహీను, ౨౯ సంగీఠరసతరంగిణి మున్నగునవి, 

చేపీభౌగవతము వదునెనిమీదివేల (గ్రంథము, దాని నయిదునెలలలో' 

AX ద ప్రవద్యాగ్నకనూగా నాం ధ్రీకరించి యాజఅవనెలలో నచ్చున కిచ్చిన. 

. 'యాకుకవిసింపలు చాను (శ్రీశాములుగారు. ఆశుకనితమైనను నంద. 
హచ్చళ్ళన, గొజవడలేదు, జేషిభాగనతమును వెంట్ట మొదట 'జెలిగించిన 
ఆళ్ళ నజ iM న gee “ఫాపయారాథ్యుండు, . జేపీళ్లా? వతమును మొద్దు 

క్ట; మ 'స్రానగీంచినకవి చాను ట్రా మాలగా. తిరుపతి నేంకటకన్చ 



దాను ్రీరామకవి 19% 

పాడ దీని ననువదించినటుల తెలియును. అదికూడ నచ్చు పడినచో 

వాంధీకృత (ప్రకటిత చేపిభావతముల సంఖ్య నాలుగు. 

(శ్రీ 'రామక విగారు తల్లిదండ్రుల "శీ కపుత్రులు, ఆకారణమున 

జిన్న నా౭టినుండియుం గడు గారాబముగాం బెరిలిరి. కల్లూ మండలము 

లోని “అల్లూరు?” ఏరి పూర్వులకుం బూర్వ(ప్రభువు లొనంగిరి. అందుచే 

పీరిజీవనమునకు లోటులేదు, తొలుత వీరిని బందరు నోబులుపాఠ శాలకు 

జదువునకుం బంపించిరి®. అచ్చట నాంగ్లము, పారళ్టీకము చదువుచు 

బదిమాసములు గడవిరి, ఈకవివరుని కుకా(గ్రమరికి నివ్వెణపడి నోబిలు 

దొర తన యింటికి నడుమునడుమం దీసికొనిపోవుచు నితనికిం బు_స్తకము 

లిచ్చి ఫలొహారములు పెట్టుచుండెడి వాడట, ఇది యెజీల్ (శ్రీరామ 

పండితుని తల్లిదండులు శై కైంస్త వమతవానన విని శెక్కుడం గలుగునో 

యని యాచదువునకు స్వ స్తీ చెప్పించి యింటికి గొనిపోయిరంట, 

. క్రీమనుగాం బండితసాహోయ్యమునం గొంతసంస్కృృ తొంధ్రజ్ఞానము 

నాకళించి కవిత నల్ల నారంభించినాం డీయన, 12 వ యేంట (వాసినను 

ట్ర సోమలింగేశ్వరశతకము (పొఢముగానున్నది, ఆకాలమున శతావ 

ఛొన్యప్రదర్శనమునం |బ్రసిద్ధినందిన మాడభూపి. 'వేంకటాచార్యులవారు 

నూజపీడున సంస్థాన విద్వాంసులుగా నుండిరి, ఈయన కేరుంబతిస్థలు 

శ్రీగామకవిగారు తజుచువినుచుండెడివారు. ఏీరికిని శతావధానము 

శేయవళలె నని సంకల్పము (ప్రబలినది. సంస్కృృతవిద్యాభ్యాసము గావింప 

వలె నని. జిజ్లః సయు "హిచ్చినది, ఒకనాటి తెల్లవాజుజామునం దల్లి 

'డండ్రు లెటులకుండ నూజపఏటికి. బయనవుయు వేంకటాచార్యుల వారిని 

'నందర్భించి వారియాదరమున నొక యవథానము గావించెను. 1 అప్పు 

'_ డాయన యి కవికిశోరుని కవితాధారక్కు మతినై శిత్యమునకు మెచ్చి 

“*షడిరెంజేడుల యీడునం గవితం జేస్పంజొచ్చి వ్యస్తాతరీ” ఇత్యాది 

వద్యముతోం (బ్రశంసించెను.  వారికడం గొంతసంస్కృృత భాషాజ్ఞానము 
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సంపాదించి మరల నింటికి వచ్చి సొా_తొజితీవిలాసము (యయకుగానము - 

14 వయేంట (వాసినది) పంచనృసింవాశ్షే త్రము, శుకరంభాసం వాదము, 

కృష్ణార్టునసంగవాము మున్నగు కొన్నికబ్బము లల్లి 18వ యేంట 

నాగిరిపల్లి గీర్వాణవిద్యావీళనునకుం బోయి. సాహిత్యగంథ రులు, 

సిద్ధాంతకాముది చదివి తనకవితకుః 'బాండిత్యపు మెటుంగు పెస్పైను, 

“తరవాత * సెకండుగ్రోడున్లీడరు ” పరీక్షలో నుత్తీర్ణులై బందరులో 

స్మ్నోయ వాదిగాం (ట్రవేళించిరి బందరుపొరులు నాండు “సం పాదములు 

వెరకిపూంజే. బూజించి బంగారువూలజే శిరను. నర్చించి' సల్లకి 

చెక్కించి (బహ్మరథము పట్టిరని విందుముూ. "ఉద్యోగము వోసికొనుచు 

స్యూఖ్యానపఠనము గావంచుచుం గవితారచనము, 1864 లో జిల్లా 

కోర్ట్ పట్టా పొండి యేలూరు _ “ సభార్జి జేటుకోర్టు? లోం బంగడెండేం 

గవిచ్చిన్నముగా నుద|ోగ 'ధర్ధుము నిర్వహించిన న్యాయవాది 

అకూయకున, (శ్రీరామపండితుం డెంతధనసంపాదకుండో యంతదాత, 
ఉండికులకుం గవ్రులకం -సీయన-యొన్నో నన్యానములు గావించె, కవుల 

యడ నవహొజమూగ నుండుననూయామిపుణములు వీరియెడం గనంబడవు, 

 అరగీళ్యాధనయ(ంథములు “వల. రచించిన ' క్షభానిదుం డీయన. జ్యోతి 

Mf మంచి వేశము.. 90తో “ “శ్రావణనూస నుధికమూళ 
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మాధవము, మహాపవీరచరితముు మాళవికాగ్ని మి[త్రము మొదలగు 

నాటకము లెన్ని యో యాంధధీకరించి ఘనత గాంచిరి, 

ఏరి కావ్య ప్రపంచమున జిరస్థాయిగా నుండునది చేవీ భాగవతము, 

రసవిలసీతీముగా నున్నది “ తెలులపనాండు *” ఇది స్వతం(త్రపుంగ బ్బము. 

ఇందలి పద్యములు స్థభావసిద్ధ ములు. మందునకు. కొన్ని పొందు 

పటుతును, 

ముదికరణాలు రాముగుడి మోసల రచ్చలుదీర్చి భార తాల్ 

చదువుచు, లోకవార్తల (ప్రశంసల నంధఢు: తెలుగుభాస మం 

చద్కి మన వీల్ల కాయలు వచిం'చెడి యింగిలివీసు పుస్పునగ్ 

'బెదవులు దాట చెంతటి “ఎఫ్టీయు) బియే *“ఎమియే' వచించినన్, 

చేవరు * బెండు లెం” డనిన తేచినపారయినం దటాలునం 

బోవరు పోవుచున్ని లిచిపోదుము పోదును [శోయకుండటం 
చీవరు సందు గేస్తునలయింతురు పెండిలిలో సదన్య సం 

భావన'వేళం జూడవలె బాపనసాముల సాములన్ని యున్, 

నమ్మిన నమ్ముకున్న నది నావశమా ? జను లాడికొన్నవా 

క్యమ్ము.ను జీను: జె స్పిదభ యంపడియా పడకోో నియోాగిలో 

క్ర ముని నార్య శార్యఘటక మ్మవుగాని పరోపకార శూ 

న్యమ్మును స్వ(వ యోజన పరాయణముం నలపోయ నిద్ధరళ. 

ఇెళ్ళవిళ్ళ కవి (వాసినట్టు లిక్క_వికవిత జనరంజకము, లోకానుభవ 

వ్యంజకనము నై యున్నది 

అన్నే చూస్సినసే వొపే. చెవుడపే. అహ్లైగ పే. 'యేమిీ. 

/ వీసా న ట్ లవారి బుజ్జీ నవ అనిస్ఫాయి కీస్సారు పే, 



rer) 
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విస్సం జెంతటి వొంటి ? యేళ్ళు పడి"పీ,. wera 

ఈపద్య మాయన చే, 

ఈయన పోతనవలె సహాజపాండిత్యు(డు అతండు భాగవతము నాంధ్రిక 

రించిన నితడు "జేవీఛాగవతము నాధ్ధీకరించినాండు. ఈయన కవితా 

సంపన్నుంజేగాక మోహనమాన సంపన్నుండు కూడనని భరాచినవార 

చెప్పుదురు. 

ధనము, రూపము, విద్య, వితరణము, వినయము, ని'వేకము కలిగిన ఈ 

' శ్రీగామపండీతునకుం బుత్రులాజుగు రుడయించి 'పెంపొందుట యెంతటి 

యదృష్టమో 'పరికిపుఃడు. ' కుమారులకు శీశననామేములను రాను 

ములుఢా నుంచెను. (శ్రీ రామకవి సర్వభాధన్యుండ్రైన కవివతంసు- డు, 

.ఆంధదేవీభాగవత , రచయితలగు (శ్రీ) ములుగ్గు పాపయారాభ్యు(డు, 

దోను శ్రీరామకవి తిరుపతి వేంకటకవులు, .అైవురాన తన్నునకనీ 

"తెలుగువారి! వందనీయులు, 
Bu 
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1864-1933 
అణి వేల నియోగిళాఖా(బాహ్మణులు, సౌంఖ్యాయన'నగో తులు. 

ఠం(డి బాపిరాజు, తల్లి నరసొంబ. జననము 1864. నిర్యాణము 19899. 

నీరిపూర్వులు గోదావరీ . మండలములోని ఆచంట (్ర్రామమునం గాంపుర 
ముం దెడివారు. సాంఖ్యాయనళర్మ గారి తల్లిదండ్రులు నాగావళీనదీ 

(పొంత ములకు జెడిలివచ్చిరి. కాంగా వీరు విశాఖపట్టణమండల నివాసులు, 
గంథములుం! సుధానిధి (కావ్యము) మనోరమ ("కావ్యము) పార్గపరా 

జయము, అవడదాతళలభకము (స్వతం(త్రనాటశములు) వికయోర్వశీ 

యము, ఊ త్రరరామచరి(త్ర (ఆం(ధ్రీకరణములు) రవాస్యదర్పణము, ఆంధ్ర 

పద్యావళి మున్నగునవి, (ప్రచురించిన పత్రికలు: నుజన( ప్రమోదిని, కల్పలత. 

వేంకటరాయ సాంఖ్యాయన శర్మగారు మహో సాధ్యాయులని 

ఆం(ధభీషు లని కొనియాడంబడిన (పసిద్ధ పండితులు, పీరు పండి 

తులుగాను, కవులుగాను, (ప్రతలికాసంపాదకులుగాన్కు విముర్శకులుగాన్న, 

మహోోేపన్యాసకులుగాను తెలుయపనాయంటం జేరు సంపాదించిరి, సాంఖ్యా 

యన శర్మగారు న్వూర(ద్రూపీ. ఆకారమున కనుగుణమగు(పజ = (వ జ్లైకుందగిన 

నాక్చాతుర్యము,. ఈయన యుపన్యాసవేదిక కెక్కినచో నెట్టినాలైన 

కీర్కు_రునునుటకు వీలులేదు. సమయస్సురణము, ప'రేంగితజ్ఞ తయుం గల 

యుపన్యానకులలో సీయనయ(గ్రోసరుండు. సమయోచితము సరసమునగు 

హాన్యము వీరిమాటలలో నుండి యెదుటి వారిని ముగ్గులనొనరించెను. 

సాంఖ్యాయనశర్శగారి వాక్ స్థానమున నే యున్న త(గవహాము లున్నవో 

గాని యాయన యతయందముగా బొందిక్గా మాటాడువారు. సరస 

నంభావణమునకుం గూడ గొప్ప (ప్రతిభ యుండవలయును. మహో 
మహోపాధ్యాయులు పరవస్తు 'వేంళటరంగాచార్యులు, కొకో్కోండ 

' వేంకటరత్నంపంతులు మనోహరముగా భౌాసించువారని విందుము, 
?6 



ర్రిర్టీలి ఆం(ధ రచయితలు | 

మంగళంపల్లి సర్వేశ్వర శా స్త్రీ, బులుసుపాపయ్యనా(స్ర్రీ మాటలలో , 

ధ్యను లువయోగించెడివారంట, * అరు... కుమ్మ. ఫలకోనుల స్తనీ, పెద్ది 

భొట్టుగృహిణీ విరాజతే ” ఇత్యాది మసోవాక్యములకుం గర్హలగు 

ఉద్దిభొట్టుగారు చాటూ కిచతురుండని (ప్రసిద్ధి. ఇటీవలి చిలకమర్తికవి, 

చెళ్ళపిళ్ళ వేంకటశాస్త్రి; వేదము వేంకట్రాయశా స్రీ చతురభావ 

ణులలోం జీరుమోసినవారు. వీరినాకులు కొన్ని లోకులు చెప్పుకొని 

యానందించు చుందురు. సాంఖ్యాయనకర్శగారిసంభావణముకూడ "దేశ 

ప్రసిద్ధ మైనది, వీరిది పండితెక రంజకమైన వక్కృృతమేగాదు. (ప్రజా 

సామాన్యమునకు నుబోధమగు మాటశేర్పు. పెని మన మనుకొనిన నా 

రందబును బండిత పామర నునోరంజకము7? మాటాడునా రే. 

సాంఖ్యాయనశర్శగారు కవిత్వము (వ్రాసెను చిత్రలేఖనము 'నేర్చను. 

సంగీతము నెజిలౌను. నాట్యశా(న్ర్రుము. తెలినికొనెను పదార్డనిజ్ఞాన 

రసాయన ఇా(స్ర్రుములు, భూవృత (క్రిమికీటక ఖనిజత త్రము (ప్రాచీనాధు 

నాతన మ్రైందవరాజ్యాంగ ఏశేవనులు చక్కా బరిలీలింజను. ఏరి 

+ (పజ్ఞాదర్పణ మున. బతి ఫలింపనికళ లేదు. కుశా గబుద్దియగుట జీ సంస్కృ 

"తాంధములలో జిన్ననాంటనే గొప్పసాహిత్య మలవజచుకొ'నెను, 

శ్రీ శ 1880 పాంతమునం బెలుంగు దేశమున వ్యాప్తములోనున్న 

అంధ్రభాషాసంజీవిని (కొక్కొండ వెంక టరత్న ముగారిచేం (బకటితము), 

. మందారమంజర్కి (పబంధకల్నవల్లి మున్నగుప(త్రికలు చదువుచుండుటభే 

.సాంఖ్యాయనశర్మగారికి. బత్తిశ్లా, ప్రచురణో త్సావాము చిన్న తనముననే 
కలిగినది. సాంటికాయన . వయస్సు -వదుగెనిమిదియీంశ్లకు . లోయబడీ 
' స్రయురడ్తున్సు అప్పుడు సుజనష్రమోాదిని* యను జేరితో నొకమాసపత్రిక 

నడ "దాని త్రొలిసంచిక్ష. 10-6-1881 నలి నాయడు. వెలు. 

సుజన ప్రతెజాదిని' తో శర్మగారి నాంధ్ర'జేకము. కొంచెము 
నడక ఖ్ల్యోపీరు, శ్రస్లుంట్లకన్లిళ్యము, ్లెన్నిరంటం అపద్భుము, 
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లలభ్యములు. ఆంగ్ల భాపూకృ్ళపి. చీయగెంచి “మిడిల్ నూలు” పరీతకుం 

బోయి రాజధానిలో. ([బథములుగా నెగ్గిగి. తరువాత న్యాయవాది 

పరీక్షకు(జదివి యు త్తీర్గులై పార్వతీవురము మునసబుకోర్టునం జనిబేసిరి, 

లాకికోద్యోగము చేయు చున్నను సాహిత్యవ్యవసాయము _ వీడక 

(గంథరచనను జేయుచు 1892 లో “ఆంధపద్యావళి” యనువేరం దమఖండ 

రచనల నొక సంవుటముగా చెలువరించిరి. తరువాత “రహస్యదర్పణమూు 

ముగైంచిరి. అం దదృశ్య (ప్రపంచరవాస్యములు, (క్రిమిక్రీటక పక్షి జంతు 

యా(తాదిరహస్యములు మొదలగు వానిపై నపూర్వపరిశోధనము కలదు, 

విక్రవెగార్యశ్రీయము, ఉత్తరరామచరిత్రము బాసలోనికిం బరివర్తించిరిః 

ఏని కంత ప్రశస్కి రాలేదు. 1908లో “కల్పలత” యను విజ్ఞానవిషయక 

మాసపథతిక నెలకొల్పిరి. ఆ కల్పలత రెండేండ్లలో యశోలతమయై యాంగి 

పోయినది, మరల 1919లో దాని లేవదీసి కొంతకాలము నడవీరి, 

శర్మగారు తెలుంగున. జరిగిన యెన్నోమహాసభలకు ఆధిపత్యము 

వహించిరి. 1928 లో గుంటూరుముండలమునందలి “శండూరు'న జరిగిన 

యాలివ యాం(ధ్రసారస్వత సభకు ఏరధిపతులు.. అపరివత్తున'నే పీరిని 

మహోోపాధ్యాయ చిరుదమున సక్క-రించిరి. 1924 లో ఆంధ్రసాహిత్య 

పరిన త్త) యోదశ వార్షి కోత్సవమునకు పీరు సభాపతులు, 1929 లో 

'జినాలియందు జరిగిన (పథ మాం(ధనాటక కళాపరివత్తునకు శర్శగారాధథ్య 

శ్యము నభ్య(ప్రార్థనప్రై నంగీకరించి యద్భుతముగా నభనునిర్వహించిరి, 

ఈవిధముగా మపహోనభల  కధథ్యతుడి, మహోపన్యాసకు(డై 

మహో పాభ్యాయు. డనిపించుకోనిన సాంఖ్యాయన శర్శగారి కోపతో 

విశేషము లిశం జవిచూతము, ఈయన కవిత రనస్ఫోరకము, నరళపడ 

భరితము, 



204. ఆంధ్ర రచయితలు 

పట్టిన బెల్లం వై డియగుభంగిని పల్కినపల్కు. పద్యమై 

యుట్టిపడంగం జెప్పిన దె యొస్సిన వేదముశాంగ సత్కథల్ 

కొట్టినపిండిగా గవితగూర్చిన ధన్యుల లోక మాన్యులన్' 

బుట్టను దిప్పనుం బోడమి పూజ్యతగాంచినవారి నెన్నదన్, 

కక సుధానిధి 5) 

ఆటవెలందు లున్న లేటగీతములున్న 

నునిసు కరంగిపోవు మంచుపగిది 
ఆట లేక తేటపాటయు లేకున్న 

వెలందు లున్న జాలు నేవరాలు, 

“ ఆటవెలందులు 'రేటగీతములం *) 

సీ నేలంతలు చంటి బడ్డలకుం బాల్లుడుపుశు 

(పకృతిధర శ్రంబని పలుక రాదు 

. ప్రకృతళాస్తుజ్జులా పండితుల్ శార్విను 

_ మున్నగువారలు కొన్నిచోట్ల 

పురుషులుంధొవిర్షానం బొడమినపొలతో 

-శిశుపోవుణం బని చెప్పినారు 

పకృతి డర్శంబులు (ప్రభవ్శించూ సళియించు 

న్యాస పద్ధతి ననుసరించు. 
మగువల శెగాని చన్నాలు మగల శెందు 
వ దెడ్డమఎవనుమూ టలన్నియు బూటకములం 
- జ ఇప్పురుషు బిల వంద స ,సృన్యంబు వొడమునట్లు 
ము జత్లొతా బవ త్రజానల కార్యమ్నుకా ది. : 

| వ. 1 nh $6 సంభుసంన్మ,రణము 97 



ఆచంట వేంళటరాయ సాంఖ్యాయన ర్చ ర్లీగ్రీక్టీ 

వించి బిందెడు కాఫీకి వీడుగు తునుక 

కట్టచుట్టల' కాల్చిడి పుట్టుభోగి 

బుట్టణాకులు నమలెడి పుణ్య భోగి 

నాగరికు లన్న వేజ యున్నా కె, వీరె. 

‘ బహీస్సర్యాకార (పవణరమణేయం వ్యవహరన్ ” అను భవభూతి 

శ్లోకమున శకీకవియాంధ్రీకరణపుమచ్చు నిచ్చినచో పీరిశ క్రి “తెలియ 

గలదు. 

నున సెటులుండనీ పయికి మాటల. జేతలవేత లోక రం 

జన మెొనరెంపుచున్ దనరు స్వల్చపుదోషములై న డాంచుచున్ 

జనులను మోనపుచ్చి మమొరుచాడ్సున 'నేర్చరి తాం దటస్థుండై 

తనపనిచక్క. బెట్టుకొనుం చాల్చును బిమ్ముట మానము(దయునగ్ ఇ 
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1865-1940 
మధ్వమతస్థులు. తండి: , వేంకటరనుణాబార్యు (డు. శల్లీ; రత్న 

మూంబ నివాసము రాజమహేంద్రవరము, పిఠాఫురము, జననము: 

1865 సం, నిర్యాణము : 1-1-1940 సం. రచిత గంథములు £ సొరంగ 

ధర చరిత, వృద్ధ వివాహము, రాథాక్ళష్ల, నర్మదాపురుకత్సీయను, సర 

స్వతి, దుష్ట పథాని, అనంద నాథ, కల్యా ఇరొభునము, కంఠాభరణము, 

విజయరాభువము, కోకిల, విప్రనారాయణ చరిత్ర, విచిత్ర సమావేశము, 

విచిత మరణము, ఎబుద్ధ బోధసుధ, వీరబుతి, పూర్ణిమ, (ప్రచండ ఛాణ 

క్యము, (ఇత్యాదినాటకములు.) హాస్యవల్లరి, పఠనము, నుంజావాణీ, జగ 

న్నాథమూర్శి, మోసము, జలజ, సొక్నీ (6 భాగములు) 

సాత్య్యుపన్యాసములు చదువనియాం[ధు లుండరు. జంఘాలశా స్రీ 

గంఛీకోపన్యాసముు, వాణీదాను(డ్కు కాలాచార్యు(డు, బొట్బ్జయ్య 

సెట్టిగారల మాటలును తెలులవా ెల్ల శతీగినవే. చారి నాటకముల 

మాట .యటుండనిచ్చి సాశ్షీవలనం చానుగంటివారిని దలంచుళొని 

నవుకొనుచుందుము. ఆంధ్రపథత్రి కాపాఠ కులు సాఖీ వన్యాసములకొటుకుC 

గాళ్లు విలుగం(దొక్కుకొనినదినము లన్ని యో యున్నవి, కొని 

పంతులుగారి వష్టిపూ ర్తి సందర్భమున కొక యాం ధు జేని నడుము 

గట్టినపొపొనం బోలేదు, సాక్షి యాంగ్లములోని 52606202 అను 

(గంథమునకు. జెలిసికొనంయజాలని ఛాయయని చెప్పుదు ముగాక ! అయిన 

నేవి? “తెలుగుజాతికి “సాక్షి” యొక యుజ్ఞ గలనిజ్ఞానడీపము, మన 

, సంఘమును మనజాతిని, మన వాజ్బయమును, మనదురాబారములను 

. మెత్తమెత్తగా నెత్తిపాడుచుచు సంస్కరింపంూచిన మహాంథ ము 

“లక్షీ గ్థనరసింహరావుపంతులుగారు (స్రీలు - మతము,- నాగరకత - 

,.వేతాంతము = విధ్యావిధ్ధాథనణి. శాజికీతములు - మున్నగు విషయము 
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లను గూర్చి యొక్కువ చర్చింతుగు. పంతులుగారికి బేశభామయం 

దింతింత్ యనరాని యభిమానము. చేశ్లీయభావలో నుపన్యసింప లేని 

యధ్యక్షునిగూర్చి పంతులుగారు (ప్రకటించిన యా(గహా మనుపమానము, 

ఇది “స్వభావి యను (సాశ్ని నవూండవసంపుటము) వ్యానమునం గాన ' 

నగును స్నా నసంధ్యాదినియమములు 'వదలివేయుట భారతీయులకు 
ధర్భము కాడని చెప్పు (పాచీనాచారసరాయణులు (నీ పంతులుగారు. 

వారి వేడాంతోపన్యాసములను బట్టిచరూచిన వారై (తవాదులు. కాని 

వస్తుతః వీరు దై (తమతస్థులు. 'నే;టి విద్యావిధానమున దైవభ' కికి 

సంబంధించిన గంథములు లేననియుం గనుకనే విద్యార్థులలో నాస్మికత 

(ప్రబలుచున్న దనియు వీరు పలుమారు (నాయుచుందురు. రాజకీయ 
విషయములనుగణూంర్చి యెన్నికలనుగూర్చి (బ్రాయుచు గాంధిగారి సద్దాం 

తములను చాము ని వేకించునట్లు విలిఖంచిరి. సాశ్నీలో “తోబుంబొమ్మ 

లాటి వ్యాసము చదివిన వీరి జూనవదవివమయవి వేకిత వెల్లడియగును, 

పానుగంటిపంతులుగారు శబ్ద వై చితి వలచినకవి, ఆం(ధ్రవచన రచనలో 
ఏ రొళక్రొత్తజారి తోక్కిర. కందుకుారి వీరేశలింగము పంతులుగారు 

గద్యతిక్కనయేగాని యానినయము వేజు. చిలకమర్తికవి పెద్దనవలా 
రచయితేగాని యదియునువేజే. సానుగంటి వారి రచన మజతీయొక విలక్షణ 
మైనది. వీరు వ్యావహోరికమునకు దగ్గజగనుండు (గ్రాంధికము (వాయు 

దురు. (పతిపదము పరిహాసగగ్భితము. ఆశ్షేపణ భరితము. "జెన్పినబే 
_ మార్చి నూర్చి భంగ్యంతరముగాం జెప్పుట వీరి రచనలో? (గ్రొత్తదనము, 

చదివినళొలందిని జదువుట కుత్చాహము పుట్టించు రచనమే రచనము, 

అది సానుగంటిక వి సొమ్ము. విషయము గవ్పిపుచ్చకుండ, విసుగుపుట్టింప 

కుండ వేలకొలది నిదర్శనములం జూపుచు (నవాయుటలోం 'బానుగ(ంటి 

వారిజే ప్రేచెయ్యి. పాఠకున ఖొకవిధమైన యుత్సాహము చిత్త 
. సంస్కృతి యా వేశము గలిగింవంజేయుట కీయన రచన యక్క వ్రైనదిం 



'§08 ఆంధ్ర రచయితలు 

ఏరికిం బాశ్చాత్య వాబ్బయమునం గూలంకహమైన (పజ్ఞ. పంతులుగారు 

భాషలో నేగాక వ్యవహారమునంహాడ దిట్టమైన ప్రజ్ఞ కలవారు. కొంత 

కాలము “అనెగొంది యాస్థానమునం గోన్నినాళ్లు ఉన్హాము ప్రభు 

త్యనునం నొంతకాలము లశ్షీ శ్రనరసావురము సంస్థానమున మంిగా 

పనిచేసిరి. తరువాత. వీఠికాపురసంస్థాన్నవభువులు ఏరి వైదువ్యుయున 

కానందించి చివరివజకు నెలకు 116 రూస్యముల నిచ్చుచు సన్నానిం 

"చిరి, పాశ్చాత్య'భాపా(పవీణులయ్యు నాం ధభాపూ నేవ యమూాల్య ముగా 

శొనరించి తరించిన పండితు లీయన. అనుకరణము లీయన యామో 

'. దింపలేదు. అనువాదములు గావింవలేదు, “ఆంధి ని మజవలేదు, వీరు 

తీసికొనిన గాథలు పౌరాణికములు, కావ్యచిత్రణములు మాత్రము 

నవీనములు, వ్యానములలో నేకాదు నాటకములలోనే కాదు హోస్య 

_ మునకు (బాధాన్యము, సాశ్షీలోని వ్యాసములకు హాస్యరస మతి 

. మా(్రమైనను 1బమాద ములేదు. కాని ఏరి కొన్ని నొటకములలోని 

హాస్యము. (పథానరసతిరోథానము చేయుచు నత్యధిక మైనది, 

శ్రీ లశ్షీ శ్రనరసింహము పంతులుగారి నాటకములలోని పద్యములు 

టండొనానినుండి పండితునివటకుం బాడుఖొని యానందించుచుందురుం 

. నాటకరచనకంటు ' సాక్షి వ్యానములతో. బానుగంటివారికి గొప్ప'పేరు 

వచ్చినది. , సాక్షీ వ్యాసములకం'కు నాటకరచనలో నరసింహరావు , 

స వరతులుగారిని రసవిదు లెల్ల మెచ్చుళొనిరి, పానుగంటివారి నాటకము 

తకు కూచి నరసింహముగారు “నాంది (వాయుట యుక యాభారము, 

వంతులుగా రాంగ్హకవి-కేఖరుండగు “పీకొసియరా ' వ్రాసిన యన్ని 
శీ ( 
TA Gat? మ న. 
ME చ 
Ma గ్ Ph 
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మెజబుయంయగుండలముల మిసమిసల్ గండభా 

గములపవై నట్టిబ్జు గంతులిడంగ 

రంగారుకటినుండీ బంగారుపుట్లంబు 

చిజుబొజ్జనుండి కొం చెముగబాలు( 

బవనపూరణమున జవుజవ్వుమని లేంత 

బుగ్గలు బూరెలె పూగటిల్ల 

నిగనిగల్ గల గుజ్జుసిగ నున్న శిఖిపింఛ 
'వెంయ్యారమునం దలయరాంపు చుండ 

నుత్త మో త్త మజన్న_వైం యొప్పుమురభి 
అలన యాం 

నధరమున మోవీ జలుజల్లునున(౫ జగతి 

గానమును 'జేయుకల్యాణకాంతు లొలుకు 

సీదువదనంబు జూపించు నీరజాకు ! 

ఈపద్యమున గవికి వేణుగానలోలుని విశ్వరూప మగపట్టినది. ఈ నాటక 

కరకు గోపాలెబోలుని మురళీరవముపైై నభినూనము, ఒక్క.చో రాథ 
ర్ట ఎమ్లు నిట్లు ప్రార్థించినది. 

నరససంగీత మూభురీ సాధురీతి 
నింక నొకసారి మురళి వాయింపుమయ్య 

త్వన్ము ఖామృత పూరంబు (దావుదాన 

ఘన ఘనాంబుభృ బాతక-కాంతవో లె, 

సుమధురము న్నుపనన్నము నగుభాషలో నాటశపద్యములు (వాయు 

నేర్పు పానుగంటి లక్షీ శ్రనరసింవారాయని శే చెల్లీ నది. తరువాత చిల 

కమర్తి లక్షీ స్రనరసింహరాయని కే తగినది. అన్యుల కాశైలి యసవాజము, 
ఏరి నొటకములలోని సంభోవ.ణములు సన్ని కేశములు చాల సరసమ.గ 

నుండును, ఒకొ.క్కొ-వినయము (జీకముతో రచింతురు. అట్టి నందర్భ 
ములయందు కొంత విరనముగనుండుటయు. దటస్థించును. పానుగంటి 

కవి సీసములు విశేవించి గీతములు వాయుచుండును. ఆగీతములు వచ 
నమువలె నడచుట ఏరి కభిమతము, (వతిపద్యమున నుపమాన ముండి 

27 
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సీగును. ఆయుపనులలోను సీబాధీక భేదముటు పాటించని యుపనులు, 

అందులశే ఏరి సద్యములు పండిత పామరరంజకములు, ఒక్కొకచో ఫం 

వోన్యరనము వజ్లోడి పరిహోసాస్పద మగుచుండుటయు. గలదు, రాను 

రాను సాకీ వ్యానములలో ససణము మునకు గనువీంచును, కల్యాణ 

రాఘవముు  పట్టభంగరాఘనము, వనవాసరాఘవము, విజయ రాఘ 

వము, రాథాకృన్ల, సారంగధర, సరోజిని, నర్శడాపురుకుత్సీయము, 

విప్రనారాయణ ఇత్యాదులు పౌరాణికములు. (పచండభాణక్యము; 

చూడామణి ఇత్యాదులు చాగిత్రక్రములు. కోకిల, సరస్యతి, వృద్ధవినా 

హము, మాలతీమాల్య రాలిస్తంభము ఇత్యాదులు కల్పితములు, 

వీరి “కంఠాభరణము నాటక వాగ్గేనతకుం గంఛాభరణము, వీరికీ 

బౌద్ధ వాబ్బయమునం గలయభిరు చికి * బుద్గబోధసుధ ? నాటకమే సాక్షీ, 

పానుగంటికని చాటూ క్రి చతురు(డు, 1929 లో ఆంధ్రసాహిత్య 

పరిమదే కాడశ వార్షికోత్సవసభకు పీరి న(గ్రాసనాధిపతులుగా నెన్ను 

కొనిరి, అపుడు వా రుపన్యాసారంభ మున నిటులు"టెస్సిరి. 

క జీనుపండితుండనుగానని యి యూరినా రెటుయుదురు, 

సైగామములవా రెజుంగుదురు.. సాహిత్యహీనతలో జగమెజీలిన . 

. వాండను గాని సాధారణుడను గాను, ఇట్టినన్ను. బరివత్తువా శీల 

'యెన్ను కొనవలయునో నాకు(చెలియదు, తెలిసిన విషయ మేమియో. 

యంతకంకెం చెలియను. "వెనుక జరిగిన పదిపరివత్సభలకుం బండితుల 

నెన్ను కొంటివిం గదా, యీాసోరి యపండితం నెన్ను ఖొందము. ఇంతలో! 

జెడిపోవున చేమున్నదని యూహించి మార్చుకొణక్రై నన్నెన్నుకొని 

_ 'యుందుశేమో ఎటులైన నేమి? అవిలంఘ్యున్రన మహాజనులయాక్ష్మ 
ల “తులసీదళము వలె శిరమున ధరించి యిట నీలువంబడితిని, =...) ౨. 

ఈ సంభామణ మెంతయభిప్రాయ గర్భితము ! లక్షీ శ్రనరసింహశావు 

గారు “న్వీయచరిత్ర' వనవాస రాఘవ రచనము వజకు (వాసిళొని రని 
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నాగపూండే కుప్పుస్వామయ్య 

1865 - 1951 
సొమళాభీయ। దావిడ (బొన్మాణులు, చిత్తూరుమండలములోని “చికు 

తని””దరినున్న 'నాగఫూంయడి వీరి నివాసము, తండ్రి యజ్ఞ నారాయణ 

శామ్ర్రై. జననము : 1865. నిర్యాణము : 1941. 

కృతులు? ౧, భారతసారము ౨. భోజరాజీయము 3, కాళహ స్రీ శర 

శతకము ర. స్త్పవరత్నావళి (సంస్కృతము) ౫. పొరిజాతాపహరణ 

పరినుళోల్లాసము జ, భాగవత,నిర్వుచనోత్తరరా మాయణాది _పా-చీన 

(గ్రంథముల పీఠికలు, 

కుప్పుస్వామయ్య గారు విమర్శ కాగ్రోసరులు, మదరానులోని ఆనంద 

ము(చాకురశాలాధికారులః వీరిచే గొన్న సారస్వత సేన చేముంచిరి, 

వారు (ప్రకటించిన ఛా? వత ఘు, కంకంటి పాప రాజకృతోో త్తర 

రామాయణము, నిరచనో త్తర రామాయణము మున్నగు (పాక్తన 

గ్రంథములను బాఠళభీదములతో సరిచూచి ససిచేసి చక్కని 

వీకికలు (వాసిన మహాశయులు వీశే. ఆంగ్లవద్ధతుల ననుసరించి 

యాం(ధ (గ్రంథముల కుపోగ్దాతనులు రచించినవారిలో కుప్పు 

స్వామయ్య గారిది యగ తాంబూలము. ఏరి కావ్య - పురాణభూమికలు 

తరునాతవారి కొరవడి దిబ్బె ననుటలో నత్యు క్రిలేదు. వరి పొండిత్య- 

విమర్శక'తా శక్తులను వేదము వేంకటరాయశాొ స్త్రీ, థొగ్కొ_ండ వేంకట 

రత్న (పభృతం లుగ్గడించిరి. (శ్రీ/వీఠి కాపు రాధీశ్వరులు పిరిని గారవించిరి. 

కుప్పుస్యానుయ్య చెన్న పురికై.) స్తవకళా శాలలో? జదివి పట్ట భద్రు 
శైరి. సంస్కృ తొంధ్ర సాహిత్యము ఇవాలవజుకు స్వయం నంపొాదిత్ ము, 

నాయడు తిరుపతి నంస్కృృతకభాళాలాధ్యాపకులు పట్టిపల్లి నరకంశీరప 
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శాస్త్రిగారు కాళహస్తి నంస్థానపండితులు శత్రభుంటము 'వేంకటరంగ 

శా(స్త్రీగారును పిరిక్రి మిత్రులు, ఈక మ యిందులకు దృష్టాంతము. 

“క్సిర్పల్ర కరవై, చదువులకు గుదురై, యీానికిం దానలమై, దిట్ట 

తనమ్బునకు మని!ిపశ్సై సీటునగుం జోక్సై ఓరుపునకు మేరయొ, (వేము 

డికి గీమై, నాణాములకుం దానకమై, పొంకంబులకుం డెంకిమై, చల్ల 

దనంబుల కి ౪, మజియు గొనముల కీమో యి గాలు చుం గతం ఎ ఆం కై సప్త 6 
బేగనియు నాయెడం దద్దయు( బోరామి గారాములు నెజుపుచు వటులు 

నాయనుంయస నెయ్యునకు-శతఘుంటము వేంకటరంగయ్య గారికి ఆ 7? 

నాగపూండీ కుప్పు స్వామయ్య బి, వ. 

పైనుదావారింపయబడిన యిరువురుశాస్తు)లవలనను సనీయన తేన 

సాహిత్యమునకు మెజుగులు పెట్టుకొ నెను, అనలు కుప్పుసాగనయ్య గారు 

1918 దాయక న్యాయ వాదుల్రై చేరు నంపాొదించిరి, కోని నారి కావ్భృ తి 

పై మనసులేదు. నిరంతరము భాపూవ్యాసంగమే విపారరంగ ము, తిరుపతి 

సంస్కృతీక ళాశాలకు నొండు ఏరు విచారణక రృలుగ నుండిరి, 

ఈవిమర్శకుని జీవిత నూనందతుందిల మైనది, శిస్ట్రాను్ఞూన వరులు, 

శాంతవాదయులు. తెలుం గన్న చో నెన్న రాని యభినూనము, వీరి.. 

కుటుంబములోని వారందజు భారత భాగవతొదుల పారాయణనుతోల 
గాలవ్యయము సేయుచుండునా రట, కుప్పు స్వామయ్య గారి భారత 

సారము, , -భోజరాజీయము నను వచన(గంథములు మధురశ య్యా బంధ 

mm ముల, ోకన్రులకుగద్యము గీటురాయి” యని దండీ పండితుని యాభాణ '* 

కము దానికి. దగినట్లుగా నీయన వచనధోరణి ముంచిరెంకుపు 'బెడం 

. గులలో స్పెంజెడిది. చిన్నయసూరివలె నీయన యుం జక్కొ-ని వచనరచయిత 

సని నాయ. వోంసించిరి. వ్యావహోరిక్ల ఇ నాద .మోయన యావెగాదింప 
| ogy కళ్ల 
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లేదు. ఉ త్రరములుకూడ నీయన సలక్షణభావలో రచించెను, సంస్కృ 
త్రమున వీరి పొండితికి. దారకాణగా * స్పవరత్నా వళి ’ నారయవచ్చును, 

(శ్రీ, శృంగేరీ జగద్గురువులు - (శ్రీ) కుంభ ఘోణము జగద్దురువులును వీరి 

గీర్వాణవాణీ ప్రొఢిమమునకు మెచ్చి గారవించిరి. (శ్రీపాద కృష్ణనూార్తి 
శా స్ర్రీగాగి భారళమునకు వీర్మువాసిన విపులభూమిక పరికింపందగినది. 

ఆనందము చాలయ, వావిళ్ళము(దాలయ (పకటితములయిన సిక్కు. 

కృతులు కుప్ఫు సామ య్య గారి వీధిక లతో నందగించుచున్న వి. 

న్న పురి విశ్వవిద్యాలయ మునం (బాచ్యవిద్యడ్శిగుదపరీక్షు లుండ 

వలయునని పోరి పట్టించిన వారిలో మొదటివాం డీ విమర్శకా(గేసరులో, 
వీరిశిమ్యు లెందజోవందలు నేండును చిత్తూరునుండలమున నుండిరనివాడుక, 

అత్బన్లా ఘ నెటుగని ౧ాయన శిమ్యులు వచ్చి “మేము తేమ 

శిష్యుల” మని ఉిప్పుకొనునప్పుడు “గురోస్తువానం వ్యాఖ్యానం శిప్యూస్తు 

ఛిన్న సంశయా”” అని యనువారని విందుము. కాళహస్తి సంస్థాన 

(పభువులగు @ దామెర అక్కప్పునాయనింగారికి ఏరు కొొంతకాల 

మాంగ్లభావ గజుపిరి. ఈ నాగపూండివంశ మందారుని *పారిజా తాసహా 

రణ పరిమళ వ్యాఖ్య” అంధ సారసత మున క పూర్వ్యభూప., వ్యాఖ్యా 

నావతరణమున నీయన యనేక శ్రేయాంక ములు వెలిబుచ్చిరి. ఇది పీరి 

సొండీతికీ స్ఫోరక ము, అయినను, ఈ వినయవాొాదము వినందగినది. 

తెలిసిన దానిని (వాసితం 

జెలిసిన వని తలంచి (వాసితిం దెలియక నా 

తెలియమిం బోలసిన నలునుల. 

జెలిపెద రని తలయతు లెస్స తెలిసిన వారిన్. 
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వెలనాంటి వైదిక బొవ్నాణులు, UL సనో గులు, ఆపస్తంబ 

నూతులు. తల్లి : జేంళట సుబ్బ సోమిదమ్మ. రండి: జేంకట సోను 

యాజి. జన్మ స్టానము ! ఎర్నగాడెమునొద్ద నున్న 'జీవరపల్లి. నివ" 

.. సము! రాజనుహీం(ద్రవరను, విరచిత్యగ్లంథధముల 'సంఖ్య యించు 

మించుగా 200. అందలి ము(డిత గ ంథములు కొన్ని[-౧ బొబ్బిలియుద్ధ 

నాటకము, ౨ వేజీసంహారను. 3 కలభావీణి, ఈ రాజభకి,. ౫ భోజ 

రాజ విజయను, ౬. శ్రీనాథ కవిరాజీయము (నాటకములు) ౩. గొతమో 

. మహత్తేము ౮. సత్య నారాయణో పొఖ్యానము ౯ గజానన విజయము 

౧౦. శ్రీ కృన్లకవిరాజీ శుము ౧౧. సొమిత్రీ చరిత్రము (పద్య(ప్రబంధ 
ములు] ౧-౨. (బ్రహ్మానందము | అచ్చ తెనుంగు కావ్యము] ౧౩. సంస్కృత 

కోని జీవితములు, ౧౮. కాళిదాన విలాసము, ౧౫, తెనాలి రానకృన్ల 

చర్మిక్రము [వచనములు] ౧౬. శ్రీకృష్ణ నుహాభారతము | ఆ స్టూదశపర్వ 
ములు] ౧౭. శ్ర్రీళృష్ణరామాయణము. ౧౮. శ్రీకృన్ణమహా భాగవతము 

(నేటి కమ్యద్రికము] ౧౯. గకోళపురాణను - ఇత్యాదులు. ఈ కవిని 

గనార్చి విపుల విషయను తెలియుటకు ఆనంతపంతంల రామలింగస్వామి 
విరచిత మైన “శ్రీళృన్ల కవిజీవితము? , పరికింప వలయును, 

అయిదాజేంయల రురాడునం (బతిదినం బా భారతొామ్య్మ్తూయమున్ 

నియమం బొప్పం బురాణము న్వినిచి నిర్లి ద (పబోధా ప్రి మా 

యయగా రర్భము సెప్పి తీత్కథలు లో నంటింప నెంలేనియుం 

తన మయ్యెంజుడి సాకు భారతీముసై ని త్యానుబంధంబుగన్. 

- చేనాంధ్రంబునం గించి 

గ్నూ స్థనంబుగ. నూజక్య కాన్న 
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గా నిెనగించితి లోకము 

వానిం జనిచరాచి మెటుయపం ఎలుక ౫ నేలా | 

అని పదునెనిమిది పర్భములణో నిండిన మహోభారతీము నొక్కొ 

చేతిమిగాందుగా ననువదించి వెలువరించిన (శ్రీపాద కృష్ణనమూార్మి శాస్త్రీ 

ఇారివంటి భాగ్యవంతులు తెనుంప వారిలోం గంటికిం గనంబడువా 

రరుదు. ఆశ్చర్వ మువై నాశ్చర్యము మహాభారత మేకాక (శ్రీవ (దామా 

యణము భాగవతము కూడ శాస్త్రులుగారి చేతివిగాంద సాం(ధీకరింపC 

బడుట. భారత భాగవత రాము *'యణములు మూడును ముచ్చటగా. 

కిగించి యచ్చువేయింది సహ్యసమాస జీవితోశ్సవము. జరిపించు 

కొనియు నడుము నంచని పండితులు కృష్ణమూర్తి శా(స్త్రీగారు. మహో 

మహో పొభ్యాయులు, కళా (పపుార్హులు, కవి సార్వభౌములు నగు 

శ్రీపాద వారి శతాధిక్యగంథ రచనను ళొందణ కామోదము కలి 

గింప కున్నను భారత రామాయణా ద్యాం(ధ్రీక రణము మూ(త మాళ్చ 

ర్యానందను లు కలిగించిన దని ఇప్పవచ్చును. వీరి శెనుంసనేత యథా 

మాతృశముగా సాగినది. తొల్లిటి కవిత్రయము వరివర్శనము "సేయక 

విడిచిన భగనద్దీతొది ఘట్టములు మైతీము శాస్తులుగారు తూచాలు 

తస్పక శతెనిణించిరి. భార తాం(థీక రణములో నన్నయ తిక్కనలను మించి ' 

యాచితిని 'బాటించితినని ఇాన్తులంగారి వ శ్వానము, క వితయభారతము 

నందలి యాచితీ సుందరత వేశాక యాం(ధ్రగ్రంథముననే లేదని విమర్శ 

కుల [వాంతలు సీమగ్శనములు ఇాశ్యతముగా నుండవు. కృష్ణమూర్తి 

శాస్త్రులుగారు మహాభారత పీఠికలో నొక మాట చెప్పినారు. 

నన్నయ తిక్కనాది కవినాభులకన్నను మిన్న గాం బెలుం 

గు న్యుడువంగలాండ నధికుండను నేనని కాదు గ్రంథమం 
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దు న్నెరసుల్ గొజుంతలును వోంచునటంచని కాదు వెండియుం 

బన్నుట భార తేస్టతను బట్టిన చాపల మంచు గెంచుఃడీ. 

శ్రీకృష్ణమహాభారత ము పేరు కవ్మితయ భారతను నెనుక సుస్థిరముగా 

నుండుననుటకు సంచేహములేదు, భారతము (వాయుట మాటలతో. 

బనికాదు. భల్లూకపుయిట్టు పట్టవలయును, వ'దేనొక మహోన్నత 

కార్యము తలపెట్టునపు డనేకాభూకములు తీగులుచుండును. అనేశాశయ 

ములు వెన్నాడుచుండును 

“ ఆదరణీయసారవివి భధ రృ గతిన్ఫురణముగా నాచితీపోషణము చేసి 

థొనుచుం గవినాథులగు నన్న యాదులు మున్నే మహాభారత మను 

వదించి . యాం(ధ కవితాలోక మున ననశరయశన్సు నార్జించుళొని 

యుండిరి. వాగనుశాసనుండగు నన్న యభట్టారకు నంతవాండుకూడ భార 

తాంభోనిధిని తుదముట్ట సీందలేయయ్యె. ఒక వేళు మనమీ (గ్రంథము 

పూర్వనుకృత బలమున బూ ర్కిచేసినను గవిత్రయభారతమువలె రసికా 

మోదము కలిగించునో, లేదో *” 

ఇత్యాది (పశ్నములే తద్గంథరచనారంభమునం బొడమి కవిమనస్సును 

౫లణచినై చుట సహజము ఇదియననేల) వీ మహోద్యమమందై న నిట్టి 

(ప్రశ్న ములేవుట్టి వ్య[గ్రో త్పాహామును గొంత భగ్న మొనర్సు చుండుట 

తీజచు,. ఇట్టిస్టితిలో సీసంశయములు 'వేనికిని దాఏయక ధైర్య రము 

లతో నమయదీకతో మహాభారత్ మంతయుం బదునై ే ండ్రలో. సమ్మగ 
గా ననువదించి చరితార్థు లై న' క్యావ్షనుూార్తి శాస్త్రిగారు వజ 

సంకల్పుల్తు. అరణ్యపర్వ రచనా కాలములో నీకవిరాజున "కన్ని యా 

యిడుమలు గలిగినవి. ..డ్రోణవర్యము (బాయుచున్న వు డిక్క..వికి సర 

గేయమగ నళ విపాదఘట్లము. 
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అతికష్టంబు నిట్లు కాలమును (దోయంజాలి యున్న ప్పుడున్ 
గృతినిర్నాణము మానశెట్లా యిరుమూూయజే పర్వముల్ పూర్తిచే 
సితి (దోణంబు దోడంగి యార్షుని వధంబున్ (వాయుచున్న్ల నా 
సుతునింజెంద “హాతో=_సిమేనుతి యటంచున్ ఫల్లునుండేడి చెన్. 
అది తెలిలోంచు నామమునం దొకసందియ నూనహిల్లెన ' 
య్యదనున నాసుతా ! యనక బోసుకతయంచు. బెలుంగు నేయం గా 
మొదలిడినాండ్య నానుతుండు పొంత వసింవం రాలు నిస్పుడి 

ప్పదనున నుండకంచు నెడంబాపుదు నైన దిగు ల్టుదిం బడెన్, 

ఈనంశయముతో (గ్రంథము రచించుచుండ దై నవశమున నీభారత 
కవి కుమారరత్న ము *నుదర్శననుధి యనునతండు స్వర్గతుండ య్యను, 
భిర్యశాలీ యగు కవిరాజు గర్భ శ్లోకము డిగండావి భారతము 

సాంతము రచించెను, 

(శ్రీశృష్ల మహాభారతమునకు రాజరాజ నరేంద్రుడు ముక్తా వల 

సంస్థాన ప్రభువు (శ్రీరాజూ వాసిరెడ్డి చంద్రమౌళీశ్వర (ప్రసాదరావు, 
పాలకొల్లు వాస్తవ్యులు, వణిగ్యరులు నగు శ్రీ రేపాక సత్యనారాయణ 

మూర్తి (శ్రీ) చుండూరి నారాయణ రావుగారలు భీష్మ (దోణపర్వములు, 
కర్ణశల్య సౌప్తిక యీ (ములు మాత్రము కృతినొంది స్వన్హాభి పేకముచేం 

గవిరాజును గౌరవీంచిరి. సంస్కృత మహాభారతము నన్న యభట్టార 
కాద్యాంధ్ర మహోకవిత్ర యాం ధీకృతమైన పిమ్చుట మరల దానిని పద్య 
రూపముగ ననువదింప సావాసించి పరిపూర్ణముగా గృకార్థులై నవారు 

పీ రొక్క_రే. ఆంధ్ర న్యానులని కొండాడః బడిన ఆకొండి వ్యాసనుకారి 
శాస్ర్రిగారు * ఆంధ్రమహాభారత నవనీత * నును వరితో. బదుమూండు 
పర్వము లనువడించిరి, అం జాదిపర్యము మూత్ర మిటీవల నచ్చునకు వచ్చి 
నది, శ్రీ తాడూరి లక్షీ నరసింహక వి భార తాం ధ్రీకరణమునకు దొరకొని 

28 



218. ఆంధ రచయితలు 

విరాటోదో్యోగ ములు మాత్రము రచించిరి, అది నేటి కచ్చుకాలేదు, 

మతుకుమల్లి నృసింహకవి పితామసు(డు మూాధవకవి * అభినవ'భారక ” 

మేర భారత మాంధ్రీకరించి ననియు, నం జాదిపంచకము మిగిలి 

కది 'తాడిపర్హి (గానముములోం దగులయిడిన డనియుం బిలియు 

చున్నది. కవితయభారతముతీరునాత శ్రీకృష్ణ భారత మే సంపూర్ణము గా 

రచింపంబడి సమ్మగముగా ము([దణమునకు వచ్చినది, నన్నయ భట్టార 

ముండు గంటముపట్టి భారతరచనకుం గడలిన రాజము హేం[దవరమున నే 

కవిరాజు కలముపట్టి మహాభారతము పూర్తి ర్రిజేయుట మెచ్చుకొనం దగి 

నది. శా(స్ర్రీగారి వష్టీపూర్తి త్రో పొటు భారతరచనా పూర్తియు నగుట 

మజియు మెచ్చుకోందగినది. (పొచీనభారత ముతో (శ్రీకృష్ణ భారతము 

కూడ రసికరంజన మొనరిం చుంగాక | కృష్ణ భారత! విత యిటులు జూలు 

వాజుచుండును, 

ధృతరాష్ట్రుడు భీష, శస నమునకు దుఃఖంచు ఘట్టములోనివి : 

గ చ కురు వృవభుండు భమ్ముం 'జెటుకూలెనా నేలకు నాళిఖండిచే 

శరములచే వాతుండయి విసంజ్ఞత నెల్లు వహించజెనో నుతుల్ 

చోొరనటు కోలుపోయి యెటు “గొ ట్రిలుచుండిరొ సీనుడు ల్వినం 

గరవరు నుదీయ మానసము గంపమునొందెడు నా ర్తింగుంెడున్ 

ఉం ఎవ్వరతండు పాండవుల శేజె కెఆంజూపుచు. దడ్బలంబులరి 

_(టెవ్వగనేయ నేంగతతి ధిరతతో మునువోవం జూలిరో 

వగ, ;యొవ్వకు వెంబడింజనిరొ 'యొవ్వరు నానికి దోడుసూవీరో 
1 

wie జో 
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శ్రీపాడ కృన్ణమూర్తి శాస్త్రీ వీర: 

నేడు సమర్థు..డ్లై యెదుర నేయ నుండెనొ పాండ వేయు లే 
పో(డిముం దాత కటిపని పుటల జేసిరొ ముట్టంజెప్ప'వే ! లు ట్ అ 

మ పదినాళుల్ పడవాలుగా నిలిచి చాపంబూని కోపంబునం 

బదులున్నూ జులు వేలుకోల లొాకటంబాణం (బయోగించుచుం 

గదనంబుం బొనరించి శత్రునబుతింగారించి కారించి యా 

నదిసూనుండు (పశాంతుండ య్య నకోటా నా భాగ ప్పిదోవుంబునన్ ॥ 

క. కాలాగ్నివోలెం బగఅం 

దూలించుచు? గాల్చిపుచ్చి దుర మొనరిం చెన్ 

గాలికి నిటీగిన (మాన్యలె( 

గూలెనంకు నేల కతు కంఠిత బలుం డ్రై. 

ఏరి కవితలో. చెలులు పదములపాలు పాచ్చు. భావమున కంత 

గంభీరిము జేకపోయినను, పద్యరచః; ములో మంచి థారాళత గల తీరు 
కృష్ణమూ రి శాస్త్రీ గారికి నీసర్షజమైనది. కూర్చున్న వాడు కూర్చు 
న్నటు లుండీ లక్షలు పద్యములు రచించిన యో కవిరాజు పట్టుదల 

తెలుంగు కవుల కొళయొరవడీ, 

మొదటినుండియు శా స్రీ గారికి శ్రీనాధునివై నభిమానము మెండు. 
కవితారీతిలో | శ్రీనాథునకు వీరికి నెంతోయంతరము. కొంతవనణకు (శ్రీనా 
థుని జీనితముతో పీరిజీవితమున కున్న పోలిక నీపద్యము వెల్లడించుచున్న ది. 

గౌతవిరా మాహాత్చ వ్ట్ ర్త ర్న కంఠ ముంజుట్టు 

కని యుండేజేగచా బుణము “లువ 

గ్ర నిమిత్త మేనెల్లం జివికించె నేగదా 

యప్స్పుల నారి వాక్యాయుధములు 

శశి మాన్య క్షే త్ర సమితి కొదువంబెట్టం 

బజెగచా వృవల సంభ వునియొగద్ద 
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అష్టశ తావధా నాఢ్యున కిప్పుడు 

చేరియున్న దిగదా సీరసంబు 

జటలంకల పాట లీపాటుదెచ్చె 

మాల పురువులపాలయ్యె మజిపొగాకు 

అప్పు ముప్పదివేల రూస్యంబులింక 

నెట్టుదీ"ర్చెడు (శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి. 

ద్వితీయ, శ్రీనా థుండని శాస్తులుగారిని ఫొందరు (పశంసింతంరు, కని 

రాజ కవిసార్గభామాది బిరుదములు శాల్పుట, క నకాఖి శే ఓీకముం బడ 

యుట యివి యిందులకుం. దార్కాణలు, అతనివలె సీంతడు లంకన్యవసా 

యము వేసి యుప్పులపా"లాయెను, పయిపద్య మూసందర్భములోనిది. 

జీవితములో నిన్ని సన్మానములుజేయించుళొన్న కృష్ణవరార్తి శాస్త్రీ 

గారు రెండవ (శ్రీనాథుండే యనుటలో సంశయము లేదు. 

1988 లో రాజమహేంద్ర వరమున గాఠమిూగా (గంథాలయమునందు 

ఏరికి జరిగిన గండపెండేరపుగాన్స్నయు, నాొంటి సభామహోత్పనము 

"తెలుంగుచరిత్రములో నదృష్ట్మవైంన (ప్రకరణములు. ఆసభకు యాజనూ 

న్యము వహించిన శతావధాని జళ్ళపీళ్ళ వేంకట కా స్ర్రీగారు కృష్ణమూర్తి 

ఇా్త్రి ౩ డాకాలున ' గండసెండేరను నిండు పరివత్తులోం దోడీగ్ తను 

సహృదయతను వెల్లడించుకొనిరి, వేంకట ఇా స్త్రి గారినంటి శిష్యుల 

డుండుట (శ్రీపాద కవికి దర్ప కారణము, ఈ గురుళివ్య్యల వాగ్వాదములు 
i అ స  శొంత కాలమునకు దేశము  మణచిపోవును, ఇశ మజచిపోజూలనిది 

పకి. నె శై.హ్యోపాధ్యాయిక, గండ పంజెరను తొడిగించుళోన్న నాంటి 

కళలో శ్రీపాద | కవిరాజు  చెక్పిన యా పద్యము నుహో చార మైనది. 



/ 
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. డాకాల న్విలసిల్లు నెస్టచెడకుండన్, దీని నాం(ధ్రావనీ 

(పౌకౌమ్యంబగు “యూనివర్సిటి” వహింపంజెల్లు స్వత్వంబుగన్ . 

(ప్రాచీనశాలమునం జెద్దనాది కవిసితొమనాులు పడసిన యిట్టి మహో 

మహిత సన్మానము లిపు డీఠవిరాజు పొందుట యాసందవిషయము, 

మజియు నీయన స్వ దేశసంస్థానములలోం గొన్నింట శతాషస్టావధాన 

ములు (పదర్శించి సన్నానితులై రి. బంగాళా రాజధానిలో “మయకార 

భంజి (హారోబంజి) పట్టణమునకుం బోయి యా సంస్థానాధీళుని (మోల 

సంస్కృతమున శతానథానము చేసి బహూకారపు? నందినటులు వారి 

చరిత్ర పొప్పుచున్న ది. శాస్తులుగా ఛాయా సందర్భ ములలో జెప్పిన 

సమస్యా పూరణములుు చాటువులు స్థృరింపందగియున్న వి, 

అవ్వ తాత్యా డంకానగార్కా రారా పోరా మేనా నవారీ అను 

మాటలు వచ్చునటులుగా, ఊర్యశి యర్జునుంగోరి యతడు తనకు 

వళుండు గామింజేసి సడిన విరవామునుగూర్చి (నాయునునంగా శాస్తులుగా 

రిటులు (వాసీరి. 

శా, ఆ పాకారి కుమారుండట్లు విభవం బవ్వారిగా రాల, రొ 

రాపోరా యను సందడిం బడు సుధర్శంజూచి నే నవ్యతా 

'తా పొలాల వరింప ేగెనను నాం డంకానగారా కనో 

"సోపాలం బడితింజెలున్ వునుపకే మేనా నవారించితిన్, 

“ పజ్తాణ నులంకరించి వనితకుచములన్ = కుళీరకువాలే కరీ 
/ య 

పరిలునాతి పంచాననమ” ఈనంస్క్భ తాం(ధ సమన్యలకు కష్టమూ ర్తి 

శాస్త్రిగారి వూూరణమిం లుజాహరణీయములు, 
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ర మడ్డకులు పోరుచో భూ 

రాడ్డ మున నుడువనేంగు రభసమ్మున నా 

నడాకంబెగుడు వెడంగొను 

వద్దాణ మలంకరించె వనితకుచములన్ . 

న్లో, అవళో మధుపనంచ యః కవికులాధినాథం సదా 

పద(పచర ఉత్సతన్ హరిగ తావధానస్థితమ్, 

కరోతి యది చేత్తిరస్కృతి మిహాభఘుయుశ్తే కతా 

కుభీరకుహూే కరీ పరిలునాతి పంచాన నమ్ 

చాలా(త్రిపురనుందరీ జేవశోపాసకుం డగుటచే నీఠవివరుం డన్నమాట 

విధిగా జరిగెడిదని కొన్నాళ్ళ క్రిందటి వాడుక, అదియటులుండ, శ్రీ శాస్త్రులు 

గారు షత్రికానంపాదకతచేం గొంతకీ రి సంపాడించుకొనిరి. “కళావతి 

యన ము(దణాలయమును నుదరానులో నెలకోొలిపి పిమ్మట దానిని 

రాజమహేంద్రవరమునకు మార్చి యవిచ్చిన్నముగా దానిని పదియేండ్లు 

నడపిరి. “గౌతమి యను తెరుగునూనపత్రిక 1908 లో నారంభించిగి. 

అది యొక యేండు నడచి యా(గిపోయినది. పీరి వజాయుధము మానన 
నేన్స వంచేవరాతరం అను పత్తికలు నాడు నుంచి (ప్రణారములోనికి 

వచ్చినవి. 

ఈతీరునం బత్తి కౌసంసాడకు'లై , వళతాధిక (గంథరచయిత లై, భారత 

నఖ (శాగవత కామాయణాం ద్రీక క్ర ఛై 'లె,. శవి, రాజులై, కవిసార్వభౌము లై. 

a | పూళ్లు లె ; నుహామహో పాథ్యాయులై, అంధ న్యాసులై , శన 

i Ha త్త పూర్త వురుషాయువజీవులై, విరాజిబ్లుచున్న కృష్ణమూర్తి 
bw గ wept " 

Rs న సమగ్ర వితము ఛ్రాసినచో మజియుక ముహాభారతము. 
. న్య ఈ జే... Re గ -, oo 
ల! ips, | ne ఖ్ ఫ్ 
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1866-1940 

తల్లి! పుల్ల మాంబ. తండ్రి: జంక నార్యుండు. జన్మ స్థానము కుంచెన 

పల్లి (కృహైజిల్లా). నివాసము? పిళలాపురము. జననము 17-10- 1 866సం. 

నిధనము 7-10-1940 సం. (గంధములు: రూపలత, తనవాని, గా రాంగ 

చరిత (2 భా) “తెలుంగు శ్రాసుతమా హి, అణగ్నేయాశుగములు, (గాంధథిక 

భాష (_గాన్యుభాష. రామకృష్ణ పరమవాంస చరిత, ఆత్మని వేదనము, 

నానావిసయక నిరచనములు, విజే కానంద స్వామి పారాణికోపన్యాస 

చతుష్కము, (భమ్మపనూద (పవాసనము, అదర్శ సుఖజీవనము - 

ఇత్యాదులు, 

రా(తి పదిగంటల వేళ సాలువ( ౫వ్పికొని భేతికజ్ఞ పుచ్చుకొని మెల్ల 

మెల్తంయ విద్యార్థులు చదువుశొనుగదులకడకు వచ్చి యెవరు _ చదువు 

చుండిరో, ఎవరు చదువుటలేదో బారెండుదూరమున నుండి సరిల్లీలించి, 

మరునాడు పాఠశాలకు వచ్చినపుడు విద్యార్థుల నొకొ్కొ-క్కరిని పిలచి 

“నాయనా! రాత్రి నీ వెన్ని పొగచుట్టలు తగుల బెట్టితివి” అని చమ 

తార గర్భముగ నడుగుచు, ముగమువాచునట్టు చీవాట్లు పెట్టు 

చుండువారంట కూచి నరసింపహూను పంతులుగారు. ఉ పాధ్యాయులలో 

నింత చండ శాసనుం డుండండని వారి శిష్యులవలన వినికి. ఆయన యన 

_పత్యుండు. శిష్యసంతానమే వారి సంతానము. విద్యార్థుల పురోజఖి 

వృద్ధికి, వారి విజ్ఞా నాభివృద్ధకి బంతులుగార చేక విధముల బరి(శమింబెడి 

వారు. నయముననో భయముననో విద్యార్థుల నుద్ధరించుటయే ప్రధా 
నాశయముగం బెట్టుకొనినారు. వీరు పెద్ద తీరగతివారికంకుం జిన్నతర 

' గతివారిశే యెక్కువ(శ్రద్ధ తీసుకొని పాఠము చెప్పుచుండునారు. పునాది 

దిట్టముగ నుండినంగాని గోడ నిలంబడ దని ఏ ెజుంగుదురు.. విఠావు 

రోన్నత పాఠశాలను (బకంసించుచు 1907 లో. జెన్నపుర పరీళ్లూ 
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శాఖాధికారులు యోగ్య తావత్ర మునయగీరన్న సంగతి తెలుంపవా 

రింకను మణచియుండరు. నున నరసింహాము పంతులుగారి (పధానోపా 

ఛ్యాయత్యమే యా పాఠశాల కీ గౌారవముం 'బెచ్చినది, పంతులుగారు 

పనిచేయుచున్న పుడు మెటిక్యు లేషన్ లో నూటికి నరువదిడెబ్బడివణకు 

నుత్రీ త్తి ర్థులనంఖ్య జరిగినది పంతులుగారు విద్యార్థులను బై "బై తరగతిలోనికి 

బంవుట కెంత'కార్క-శ్యము కనం౬టీ చెడినారో, డానికి బడి"రెట్లు శ్రీర్ణు 

లను జేయుటలో, గారుణ్యము కనంబణిజెడివారు. బీరికీ శిమ్యులయం 

"జెట్టి యాదరమో, పీరిమై పరి శిష్యుల కట్టి భక్తి గారనములు, ఏరి 

శిష్యులు చేడు మహాపదవులలో నుండి గొరవింపంబడుచున్నా రు, 

1988 లో నొకమారు పంతులుగారికి. గొప్ప జబ్బుచేసినది. అది 

తెలిసికొని కాకినాడనుండి ముగ్గురు శిష్యులు రాతీకి రాతి బయలు 

మేతి వచ్చి వీరి వేతిలో నూజురూపాయలు సెట్టి తను రివి స్వీకరింపక 

తప్పదు. మా(ప్రార్థనము విని నిఘుంటుకార్యాలయనులో నింక బని 

వేయవలదు, నిరంతర భాషూవ్యాసంగమే మో యనారోగ్యమునకు 

హేతువు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయిరంట. శిమ్యంపేమ యిట్టిదని పంతులు 

గారు నూటలవరుసలో నీవిషయము చెప్పిరి, 

 పలమంచిలి, నూజపీడు, 'నరసాపురము పాఠశాలలలో. (బఛానో 
పాధ్యాయులుగా నుండి సికావురాంగ షాఠ శాలకు వచ్చి యచట జెక్కు_ 

. వత్సరములు వనిచేసిరీ.. 1920 లో శీ సూర్య రాయాం(ధ్ర నిఘుంటు 

| i: , ఎసూర్యాలయమున బండితంలుగా€ (బ'జేశించిరి. వార్గకదశ'చే నదియు 'నిర్వ 

Ocal 1988 లో నానివై, చీరి, నిభుంటుకార్యాలయమున ఏరు. 

ఆభ్యనయ మునకు సర్యధా తోడ్సడిరి, 1888 ఛో 
Sher Hsp, 
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వి ఎ. (వథమ(శేణి నుత్తీర్ణులైరి. నరస్లింహము పంతులుగారి వంటి 

శ్రీరామభక్తుని మజియొకని మనము చరాడము. ఆయన (గంథము 

లన్నియు రోనూంకితము'లే చేసెను. పంతులుగారి యభివూనవివ 

యము జేదాంతము. కళాశాలలో ఏరి గురువులు కందుకూరి విశేశ 

లింగముగార్కు_ మెట్కా-ఫ్దొరగారు, విలియమ్స్వీళ్ల మున్నగు వారు. 

కవితాగురువులు వీరేశలింగ కవిగాశేయ(ట. ఈ సంగతి పంతులుగారు 

తమ “రామకృష్ణ పరమహంస చరిత్రము” న నిటులు చెప్పినారు. 

అందజును నన్ను నరసింహా మండు; కవిత 

యందు నాన కిం బుట్టించినట్టి గరుండు 

కందుకూరి విీకేశలింగ కవిహాళి 

స్థితిగతులు నీకు విన్నవించితిని రామ ! 

క-రేశలీింగము పంతులుగా రొకనాండు బడిలో * ఆటవెలంది”” లతకు 

ణము విద్యార్థులకు చేసీ నల్ల బల్ల మాద నీరెండుచరణములును (వాసి 

యెవనలైన నిది పూరింపంగలిగి నం జూరింపుం డనిరంట, 

ఆట నెలంది మొర లారసీ చేయుడి 

చేయకున్న మికు సిగ్గుపాటు 

దీనిని మన పంతులుగా రిటులు పూర్తిచేసిరి, 

, సిగ్గు లెన్ని యున్న జెదరిపోవునుగద 

ఆటచిలంది పొంత నార్యులార ! 

'చూచితిరా పూరణములోని చాతుర్యము) ! ఫువ్వుపుట్టినతోడనే దాని 

వరిమళమునుబట్టి యిది యి జాతిపు వ్వని కని పెట్టవచ్చును. 

వీశికాపుర సంస్థానాశ్రయణ ము పంతులుగారికి. గనులలో? జెద్ద 

= చేరు తెచ్చినది. వీటి చాసినగ ంథములు చాల 'బాఠ్యములుగా నిర్ణ యింపం 

ం బడినవి. 1904 లో (శ్రీ రామకృష్ణ, పరమవహాంసన చరిత్రము ప పద్యకాన్య 

సి 
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ము నావివ్క.రించిరి, ఈ క బ్బమున( గవీశమునుగూర్చిన గమ యఖీ 

(పాయము నిటులు వెల్లడించిళొనిరి, 

మాణిక్యమక టంబు మొలళికై( దులక్షీంప 

'రాజ్యంబు నే లెడు రాజుకంకు 

లలితలావణ్య విలాసినీ వక్షోజ 

పరిరంభ సౌఖ్యానుభవుని॥ ౦కు 

సతేతంబు నానంద సా గాబ్టిలోండోంగు 

భర్భహర్భ్యస్థ సంపన్ను కంటు 

ధనవయోారూప నంతొనాది భాగ్యాల 

దనియ సంతున్లు (కొ ధన్యుకం"టు 

మధురమృదువాక్యసంసద మనసుగరంచు 
కవిత యబ్బిన కవియె యొక్కువయటంచు 

నెంచెదరుగానం దత్సుఖ- మెంతనుఖ మొ + 

స్వానుభవమున6 గనుంగొనం బూనవలబె, "7, 

Era 

శిశిరకుమారఘోసు ఆంగ్లములో రచించిన దానినిబట్టి (గా రాంగణక 
తము? పద్యకావ్యము బంతులుగారు నంళరించిరి, సద్య కొవ్యనుచే: 

గాక 'వనభాసి “రూపలత మున్నగు నాటకములు వచనకృతులు 
'బెక్కులురచియించిరి. "మొత్తము పరిక్ళతులలో నాంగ్షానుకరణములఫ్యో 
'లెక్కువయనవచ్చును. ఈయన గ్రాంధీగభాసూ వియుండు, ' ౫. 
ఇన్ని చూచియే కూచి నరసింహమును, పానుగంటి లకీ 
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1867-1946 
అరామ (_డావిడళాఖీయులం. వాళ్య్ళపసనో తులు, ఆళ్వలాయిన 

నూతులు. తల్లి! రత్నమ్మ, తం(డీీ: ఇంకయ్య, జన్మ స్థానము : ఖండవల్లి 
నివాసము ? రాజమహేంద్రవరము, జననము: 26-9-1867 సం. 
(ప్రభవ సం॥ భాద్రపద బ|| చతుర్దశి రాత్రి) - నిర్యాణము : 10946జూన్ 
17 వ లేదీ, కవిశకర్త్భృక(గ్రంథధములు మొత్తము సంఖ్య 90. రఘుకుల-చరిత్ర, 
న్వప్ప చానవదత్ర ము, సౌందర్యతిలక; "పీమలర, భారతకథామంజరి, 
సర్వశా స్తార్థ సం(గ్రహము, కృష్షజేణి, సుథాశరచ్చం[ద్రము, అవాలా 
బాయి, (పసన్న యాదవ'నాటక ము, పొరిజూతాపహారణము, పార ఏతీనాట 
కము, మణీముంజరి, సువర్షగుప్తుంయ, నానకుచరిత్ర, నందనచరి(త్ర, కర్పూర 
మంజరి, వినోదములు, వాల్మీకీ రామాయణసం(గ్రవము, గయోపాఖ్యా 
నము, గణపతి, (ప్రచ్చన్న పొండనము, (గీకుపురాణక థలు, నువోపురుషుల 
జీవితములు, మధ్యమన్యాయోగము, వేనునకవి, రానమచందవిజయము, 
రాజూ రొమవెరావొన రాయి, రాజూరత్నను, రాజూ స్థానక థావళి, 
న్వీయచరిత్రను, ఇత్యాదులు. 

గయోపాఖ్యానము తెలుగులో బవు౭నో మోదము బడనీన నాటకో 
రాజము. ఆంధ్రుల కీనాటకముు నసాభారణాదరము కల దనుట కది 
నేటికి లశ పి ( బౌతిక వేలపతు బమ్బుకు పడియుండుటయీ 'తొౌర్మా_ణ, 
రంగస్థల ముల్కపై రక్షిక ట్టునాటక ములలో నీది మొట్ట మొదటిది. గరమోా 

పాఖ్యాసము చిలకమర్హి లక్షీ గ్రనసింహాకవిగారు తమ యిరువది “రెండవ 
యేంట రచించిరి. ఈనాటక మే కవిగారిని మహాకీ ర్రిసంపన్ను లను గావించి 
నది. శ్రీకృష్ణుని నంబేశముగొని య(క్రూరుం 'డర్జునునితో * నీతో 
ముఖ్యముగా సీబొన చెప్పుమన్న సం'జేశము వినుము” అని యిట్లు 
చెప్పెను, 
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(పాశచుట్టాల మని నొక్కి. పలుకు మనియె 

నొరులనై పగంబూనుట యొస్ప దనీ ళ్. 

బడుచుందనపుబింక మ్ములు విడువు మనియెం 

దలకు మిాజశీనపని వేయందగని దనియెం 

దీనికి బత్యు త్తరముగా యుధిస్టిరుండు. “సీ నభినగర్భుని గన్న 

నారాయణుడు తాను నాంధనవుండగుట నూ భాగ్య మనుము. ., 

గయునిక్షమియించి పార్ధుని గావు మనుము, ? అని వచింెను, ఆసమయ 

మున నర్డునుండుకూడ బావ కిట్లు (వత్యు త్త ర ముంసిను, 

“ అతిరాగంబు సుభదకై ౧ బొడమ సన్యస్తాన్య కా మస్థితి౯ 

నలి యొక్కి.ంతయి. (బౌజ్య'రాజ్యపదవిన్య స్త స్తంబుగాకుండ నే 

యతిగానుండిన వేళలం బిలిచి కయ్యం బాజు నళ సోదరీ 

పతిలాం జేసిననాంటి చేటిక్సృప నాకు. జూపవే శ్ర్రవారీ 1 

' వాణంబులు మాయధీనము వేసిన విఫన్నుని బగతున కొప్పగించి శరణా 
గత తాణ బిరుదాంళముగు భరతవంశమునకు. గళంకము తేంజూల నని 
మనవిచేయుము, ”” ఈగ ధ్యపద్యముల సొగను పరికించితిరా | 

. సుభద్ర. యిద్దునుని గావు నుని శ్రీకృష్ణునితో. జెన్పీనది,. అప్పు డతండు. 

రోపావిష్టుడై ఇళ్లెలితో “భాను, తప్పు .నీమగనిది కాదు. నాటే. 

_ నీన్షాయునకు శీను మేనమజందినై న 

యుదయంబు నొందుట యొక్కాతన్వు. | ww 
ison క అన్నయానతిం (దోస యామ హాత్భునకు ని i 

; a ఎ, న్నోద్యావా' మొనరించు టొక్క-తీవ్వ ... స 
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గర్వితమతి వారు గావించుడా వ్ల ్యంబు 
నొప్పగికించుట యొక్క._తప్పు 

ఒప్పులే మేము చేయుట యొక్కతప్పు 
తప్పూ జేయకయుంటయే గొప్పశప్పు 
అన్ని తప్పులు మాయంబె యున్న వబల! 
తలంచి చూడం చార్జునియందుం దప్వుగల బె ౫” 

అనెను, (దాశాపాగముతో, సుపనన్న శైలితో, నుమధురముగా 
నాటకపద్యములు నడవీంచుటగో లక్షీ ్ రనరసింహముగారిది గొప్పశ క్రి. 
గయోపాఖ్యానమున కృ స్టార్థునుల (కోధసంభావణచు చదువందగినది, 
“స్కీ నీచముచ్చము నాక రాచపాడి దోజంగి బిడియ మించుక శ్రేక బిచ్చ 
మెత్తి. . .విాసభళోదరులకు సాటి మీరె సుమ్ము.” అని కృ్ణుం డధిత్నే 
పించెను. నీ, అల్లుండార మని యాదరమున బీల్యంబపు మామనుబఒట్టి 
చంసలలమె [7 ఇత్యాదిగా నిర్జునుం డాశే నీంచెను, ధీరో డాత్తులగు 
కృప్ల్యాగునుల సంభావణ ము హద్దుపి్యాజీయున్న ను గ యో పాఖ్యానము 
సముచిత వర్ణ నాకరమై మనోహరము నున్నది. కనుకనే "తెలుణసన 
సీనాటక మింత (పశ స్ర్తి కెక్కి_నది, 

లక్షీ ్గసరసింనాక విగారు నాటక రచనలో చెట్టిదిట్టలో నవలారచనలో 
నంతశంకు నధికులు, పీరు కందుకూరి పీకేశలింగకవివలె నాంగ్లేయ 

. (ంథానుసారముగం గాక చాల భాగము న్వతం(త్రముగా నవలలు రచిం 
చిరి.' ఏరి చర్మితాత్మకకథలలో కర్ఫ్చూరమంజర్కి కల్సితకథలలో గణ 
పతియు నుత్ర్త మస్థానము నలంకరింపందగన రచనలు, కథనచాతుర్యము, 
కథాసృష్టి, రసపుప్టి గల గద్యరచనమున వీరు సిద్ధహస్తు లు, లశ్షీ శ్రినర 
సింహాకవి వోన్వరసాదరము కలవాండు. వీళశేశలింగముగారి పోస్యరచ 
నయ, పానుగంటికవని హోస్యరచనయు కొంచెము మోాటుమార్లమున 
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నడచినవి. చిలకమ ర్రికవి దట్టిదికాదు. మార్చవము తప్పని హోస్యముత్“ 

సీలశ్లీ శ్రనరసింహక వి మెనుబడిమా(డు (ప్రహననములు (వాసి (ప్రకటిం 

ఇను, జయంతి రామయ్య ప పంతులుగారు చెప్పినట్లు “ వీళేశలింగముగారి 

హాస్యము చిక్క-నిది. లఅశ్లీ ఎనరసింహాముగారి వోస్యము సలుచనిది, 

లశ్షీ నరసింహము గారి వోస్య ను) గిలిగింతలు పెట్టి సవ్వించును, ఏ లేశ 

లింగముగారి హాస్యము గిల్లి బాధించును, ” 

లశ్లీ ్ రనరసింసముగారి “గంథప్రకటనము అను (ప్రవాగనమునుండి 

వారి హోస్యర చనకుం గొన్ని సంక్కులుదాహరించెద. “వెక్కి గింగల వెంగ 

భప్ప” తాను రచించిన “ వెజ్టిపవ్పీయ” మను (గ్రంథ ముమొక్క_ బొత్స. 

వము (ప్రకటించుచు నా(గంథమునుగూగ్చి యిద్దజుపండితు లిచ్చిన 

యభి పాయములయహాడం (బకటించినారు, వాగలో మపహోనుహకోపా 

ధ్యాయ కొంకనక్కు. గురులింగ శా స్రిగా రిట్లు (వాసినారు, 

ళ్ బా వెజ్టీపవ్సీయము ను చేను సమ్మగము7ాః జాచితిని, “కోళీ 

డాస,. భవభూతి మయకరార, వ్యాస, వాల్ఫీకుల కవిత్య ములక ౦టు 

నిందలిక వితము వేయి ట్లధికముగా బాగున్నది, ఇందలి పద్యములు 

(మే =. mrs 1 
12 అ 1 4 

11 ఖ్ 
# 1 

tw 

క. Wr. hh 
Wy hp 

HH 

ణే రత లస 

స, wg 

గారిముక్క.లవలె నెంతో రుచిగా నున్నవి, ఏీనికి అల్లఫుపచ్చడివలె 
చిన్న వ్యాఖ్యాన మాకాడ  (గ్రంథక ర్మ గాలీ రచించినందున నర్వజన 

(గ్రావ్యామైయున్నది. ఇట్టి గ్రంథము జన్హయెత్రి చూచి యెజులగను, ఇం 

ముంధు మాడ (బోను, ఇంకొకజన్నము నకుంగూడ జూడంగలనని నమ్ము, 

(కము 'శేదు.. ఇందలి పీరరసపద్యముఖు జండు చదువలణానే నా కావేళ,. 

మెత్తి నొడ్గుగుకామతో నాభార్యను మెత్తగా, మర్జించితిని, మోా|గ్రంక 

వరి తెరాడునర్య ములను నేను చదువు చుండణా దగ్గరనుండి నిన్న. 

PE బావ్మాణుడళూడ ఆరసము (గ్రహీంధి కావడిబద్ద తిరగేసి: ' 
స్పవూశ నీరుగునట్లు క్ ప్టెను కాబట్టే యా[గంథ నుందణు, 

1 a, 1 ౯. ఏ 
ఫ్" గ్... i we «th PRET ', 
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ఈ విధమాగా న(పయత్న (వవహాననరచనాకొశలము చిలకమర్తి కవి 
గలవడినగి. లక్షీ ఎగరసింహాముగారు బవుచవముత్కౌారభాపీ, మూట 
మాటకు: జమళత్కొా,. రముభరావీి మూటాడుటలో ఏరిది మేనమామను 
పోలిక, సుప్రసిద్ధపండితులై న పురాణపండ మల్లయ్య శాస్తులుగారు 
లక్షీ ఇనరసింహకవికి వవాతులుండు. వారి మాట నేర్చు నాం(ధ మండలిలో 
జాలమంది యెజుంగుదురుం 

లశ్షీ ఇనరసింవాకవిగారి ధారణాబల మసాధారణము. తవు కుటుం 
. 'బములోం గాని, తా మెటీగ్నియున్న బంధుమిళ్థ్ర కవి కుటుంబములలో. 

గాన్ని యెనే నాం డెన్ని గంటల యెన్ని నిమివ ములకు జన్నించినదియు - 
ఎవ రెప్పుదే మేమి యొనరించినదియు నున్న గువిషయ ములు చెప్పుచు 
న 'త్వాశ్చర్యము గలిగించుచుం జక్కని (వస్తాననము నోయు చుందురు, వీరీ 
ఢారణాశ క్రికి 1397 నంవత్సరమునాండు జరిగిన చిన్న కథ యిది, 

కందుకూరి పీకేశలింగము పంతులుగారు అతిపయత్న ముమింద 
తంజూవూరునుండి నాచనసోమనాథుని “ఉ _త్రరహగివంశము” సంపాదించి 
తెచ్చి రాజమ హేం(ద్రవర్వములో, (బథమము(దణము వేయించు చుండిరి. 

అసందర్భమున నున కవిగారు ఆముచాలయమున నున్న “(పూఫ 
రీడగు ” నొద్దకు. బోయి యేనాంటికానాండు మెల్ల మెల్లగా (పూఫ్లు 
కాగితము లింటికి. గొనివచ్చుచు. గవిత్నాపొఢత కబ్బురపడుచు వారి 
వంశమంత యు నించుమించుగ ధారణపట్టిరి (గంథము[దణము పూ ర్తి 
కాయగా వీశేశలింగముసపంతులుగారు లక్షీ శ్రనరనీంవాముగారి. కొక పతి 
యాయ౧బోయిర$ట, అంతేట మన కవివరుండు సోనునాథుని కవిత్వము 

. నుగ్గడిం చుచు (గ్రంథములోని పద్యము లెన్నో గబగబ చదివి యువన్యాస 
రీతిగా విశేషములు . జెల్లడింప మొదలు'పెట్టిరంట. అది విని ఏ-లేళ 
1. భింగముగా ' రాళ్ళర్యభ రితులై “ఉ _త్రర హరివంశముి (పొాచీనవుం (బతి 
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విరాయొద్ద నేదైనగలదా ? యని యడుగం “దమ రనుగహించిన జే” 

యని నమాధానము'ెకి పీ జరిగినకథ వెల్లడించిరంట. 

' ఇంతకును జెప్పంోవున చేమన ? వనాంో యట్లు ఛారణపట్టిన 
పద్యములు నేంటికిని వారు చదువుచు (బాచీనకవుల కవిత విశ్టేపము 

లను శ్ఞాఘీంచు చుందురు, 

పంతులుగారు గొప్ప యుపన్యాసకులు, వీరి యుపన్యానము 

దూరాన్వయములు తేక మృదువుగానుండి బోస్యరస (పచురములగు 

నుదాహరణములతో (శోతల కానంద మొదవించును, 

బీరు “మెట్రుక్యుశేవన్ ) పరీక్షలో గృతార్థ్యులై యాంగ్ల గృసారన్న 

శమును లెస్సగా నెజింగిరి. గురుళు(భూాన జేసి సంస్కృత భావ. నళ $ 

సింపక పోయినను చేతావరోధము వాటిల్లినతరు నాత జే భాసకాభిదాస 
భనభూత్యాది నంస్కృృతకవుల రచనలు చదివించి స్వారన్యములం చిలిసి 

కొని ఛాసనొటకచక్రము (1కి నాటకములు) మధురరీతి నాం(ధీళరించి 

తము యనల్బ(వతిభ వెల్లడించికొనిరి, కొన్ని పట్ల టి శతెలుంపసేంత 

మూలానుకూలముగ నుండకున్నను' నాటకరభనలో సిద్ధహాస్తులగుటబే 
భాసనాటకాంధ్రీకరణము మనోనారముగా నున్నది, క సపద్యముల 

a 
చసన నెత్తుగీతములు లేకుండ (వ్రాసి, ఇది (క్రొ _తృపద్ధతి. ' 

వ. (ద్రీకజాతీయక వి), మేధావిభట్టు, కుమూరచానుండు, 
మున్నగు మబోకన్లులవలె లకీ నరసింవాముగా రంధులయ్యున 

a "er టా క వతిళ్తాబలమువే, (బత్యక్షీ కరించుకొని కవిత్వవ్లుః 
స శని గవోశన్హులు. పీర్లు కొన్ని వద సములు మనః పఖకముమిోంద (వాసీ 

ng సామ HPT ps లన్న పుడ్లు చళ్ల వేసినపద్యములు చెప్పు 
వు పట ప. భాయ ర్లు (/ ఆ ఇమే తీరు లెక్కలేనన్ని a 

r Ee 
Ea 

Per 
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ములు (వాసిరి. లక్షీ శ్రనరసింవాకవి జ్ఞాన కచక్షుష్కు.ండు. పిరికి 40 వత్స 

రముల యీడు వచ్చువజకు సంపూర్ణ నే తావరోధము కలుగలేదు. 

1909 నుండి మాజెను, “కృపాంభోనిధి నీకవి యీవిధముగం _బార్భించు 

చున్నాడు ౩ 

అన్నా ! నీదగుమూర్తి యెట్టిదియొ జాత్యంధుండు కాలాద్యవ 

చ్చిన్నంబై జగదేకపూర్లనుగు నీ చిన్నాత్ర దివ్యాకృతిం 

గన్నారం గనుం బుండరీక దళనంకాళ స్ఫుర న్నే (త్రుడున్ 

నిన్నుం జూడంగలేండు చిత మిది తండ్రీ! నత్కృపాంభోేనిధీ ! 

అందలి యమృతనిమవ్యందులగు పద్యములు మజికొన్ని; 

శా. తోలుంగన్ను లు చూడ లేవుగద విద్యుతో,టి భాస్వ(త్పథా 

జాలాలీత జగ(త్ర్చపూర్ష్మ ఘన తేతోరాశి నీమూర్శి నిన్, 

నాలోలోన్నయినం గనుంగొను నటన్నన్ జ్ఞాననేత్రంబు లే 

జీలే; చేగతి నిన్నుజూడనగుం దండ్రీ సత్కృపాంభోనిధీ ! 

మ. బలిమిన్ రబ్బరు లాగ సాగి మొదటన్ స్వస్థానముం జేరు నా 

వల్క నశ్లు బలిమి న్ననస్సును భవ త్పాదద్వయి న్నిల్ప నొ 

స్థలమందయ్యది నిల్వ శిప్పటియటుల్ చార్గత్యముం జెందు, ని 

వృలవకా నాజతనం, బిగకేమిగతి చేవా! సత్కృపాంభోనిధీ ! 

శా, అకుంబచ్చల ప,ల్లైెరంబులం (బవాళాలి న్ని వాళుల్ తగన్ 

సీకర్సించి, వివాంగనాదమను మేల్లీతంబులం బాడి, "తా 

' మేకాలంబును బూలు కాన్క-లిడి తండ్రీ ! భక్రీవృమూంగనల్ 

నీ శాల్బీయకృతజ్ఞతం బెలిపెడు న్నేర్మిన్ కృపాంభోనిధీ ! 

మః గగనం బద్భుతలీల నీడగు నిరాకారత (మున్ గాలి సీ 

దగు విష్ణుత్వము, నీరు సీకరుణ, దీస్యద్వహ్ని నీతేజునీ 

దగు శాంతిన్ ధర చాటుచున్న యవి, యాహో! పంచభూతంబు లే 

పొగడు న్నీగుణరాజి నందులయి శంభూ ! నత్క పాంభోనిథీ ! 

$0 
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వర్ణమానులగు యువకవుల నాడరించి వారి నేడో విధముగ 

నభివృద్ధిలోనికి దిసికొనిరాగోరు ద మాహృదయులు ఏరు, ఫీరిమనను 

కడుమెక, న, సజ్ఞనశబ్దమునకు లక్షీ qనరసింహాముగారు నరిపడిన యుదొ 

హరణము, “మృదుళం నవనీతమిరితం నవనీతాదవీ నజ్జనన్య హ్ఫాత్ ,”” 

'చీదవారల శెందణకో వీరు చదువులు చెప్పించిరి, నిరుద్యోగుల 

చందఆనో వాక్సాహాయ్యము'చే నుదోోగుల నోనరించిరి, ఏగు శీవల . 

కవులే కాక పీరేశలింగముగారివలె సంస్కరణాభివులు; ేశ సేవకులు, 

"జీశనూత, మనోరమ మొదలగు వ(తికలు (పచురించి జేశభాషూ'సేన 
గావించిగి వీరేశలింగము పంతులుగారి సంస్కరణోద్యను మందును . 

వారి భాహానేవ.యందును ఏరి కనువమానమగుభ క్రి, సర్వవిధముల 

వారి యుద్యమములను తుణ్ణమువేసిన నారు పీకే, కందుకూరినారు 
. ఖడ్డవాదులు, చిలకమర్తి నొరు 'కార్యవాదులు, ఖ్రది యా యిర్వుర 

కును గల త్తార్గత్మ మ్యము. “లశ్రీ శ్రనరసింవాముగారిది యిానుతీము” అని 
చెప్పుట కష్టము. ఆయన నంస్కారవాదులగు పీచేశలింగకవిగారికిం 
గుడిభుజముగ. బనిచేసిరి. వీథీకాపుర (పభువులతో. శెలిబు వాటించిరి, " 
చేశనాయకుడు టంగుటూరి (పకాశముపంతులుగారిని గొరనించిరి, 

“అన్యుల మనమున్ నోస్పింపక కా నొన్నళ తన్పించుక తిరుగు నాయడు). 

కాన లకీ స్టనరసిరహకవిగారి. “జీవీషయనునను నాశ్లేవీంచువారు లేరు. 
చిలకమ ర్హికని యార్జనము లతకు దా/టినది. ' (గ్రంథముల వలన, 

_ నింళసంపాదనమ్యు జేసిన వారు తెలుగువారిలో. దక్కువ 

నుటిరొయక్సవిన్సయము, 199" ల్లో, నంగ బేశమునుండి “వివినచం్యద్రసాలు” 
 అనుసాతండు వచ్చి'స్లో దావరీమండ్ల ఏంనుక్తోసభ్లలో సనరంతుతూాను. 

నీ య్ స్త స్తడ్యకు అబీన్సగ లక్ష లవ్యనునగసిం వాముగా .రీవద్యము చడినిరి 
న NE I వ బు చ్ల కంనిపాడియావు 
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శీలకవు రి, లశ శ్రనరసింవాము ల్రీర్చిర్ట్ 

నాండు కొన్నినా ల్లీగీతము చదువనివారు లేరు. భోగరాజు పట్టాభి 

నీతారామయ్యగారు 'తెల్లవారను = తెల్టవారంగాా అను నర్థము చెప్పి 

(పభుత్వము నోదార్చిరి. 'అప్పుజే ఏరి'పేరు మాజుమోాగినది. బవాు 

జనముచే నాదరింపయడు కవితయే కవిత, అదియే శాశ్వతముగా నిలు 

చును మన చిలకమర్తి లశ్షీ ృనరసింహముగారి పద్య ముక్క-కున 

కంఠపాఠను 'వేసిఖొననిచారు "తెలుగువారిలో నుండర, 

తుహినా(ది మొదలు సేతువుదాయక రాజ్యంబు జరిపె ,సీ యాంగ్లేయ 

దొరతనంబె జాలిమతాణార సర్వన్వతం త్ర ముల్ నెటు సె సీ యాం్లేయ 

దొరతనంళై. ఇత్యాది స్తు సుతులశో 1895 లో చిలకమర్తి కవి పద్యములు 

రచించెను. ఆచిలకమ ర్రికవి మణుల గొన్నేండ్లు గడచిన తరువాత 

నాంగ్లోయ( ప్రచురణసంస్థ వారొకరు వాచక ములు (నాసిఫెట్టుండని వేడగా 

“ఆంగ్లేయులు మన బేశములోనిగనులవలనను, టీ కాఫీలవల్లను, రై లుబండ్ల 

వల్లను మరి యితరసాధనముల వల్లను ధనమంతయు పట్టుకొని పోవు 

చున్నారు. తెనుగుజేశములో పుట్టి తేనుంముక్కులు నాలుగు 

(వాయనేర్చిన మనము తెనుగుపుస్త నే ములవల్ల వచ్చు లాభము అనుభ 

వంచకుండ నదికూడ నొంగ్లేయుల కే యిీావలెనా ?) నేనెన్నండు నింస్సీషు 

కంపెనీలకు (గ్రంథములు (వాసి యీాయను, స్వ ే శీయు లివశేని చేరి 

యొక కంపెనీ పెట్టినపశ్షమున వారికి (వాసియిశెదను, లేదొ నాకు నేనే 

(వాసిశొనెదను, "అని చెప్సీచై చెను, ఈ విధమైన జేళాభిమూన 

మభినందసీయను, 

నవలారచనమునన్కు నాటకక ర రృృత్యమునన్ను (పహసనవు-గూర్చు 
నను సిద్ధవాస్తుడై ; దీ వావనదీశ్నీ తడై, దీర్హాయుహుు-డై న లక్షీ గ నర 

సింసాకవి కాంధ విశ్వవిద్యాలయము చారు. మున్న 1948 లో ర 

(పపూర్మ బిరుదము నొసల నసముచితముగ సత్కరించిరి. ఇట్టి ౧ామవో 

కవి ఏలేళలింగళవి తరువాత “సీ స్వీయచరిత్ర (వాసికొనెను. వీరి స్వీయ . 
చరిత్ర, అఆం(ధకవుల చరిత్రయు-ఆం(ధ బేశచరిత్రయు నన గలిగి మవళోప 

శారకమయిన (గ్రంథము. 
నాతని 
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1872-1989 
ఆజు వేల నియోగ్యివావ్మాణులు. అభిజనము: తణుకుతొలూ శాలోని 

_“కీలంగి.. నివాసము: ,రాజనుహీంటద్రవరము,. కొవ్వూరు. జననమా 
17-10-1872. నిర్యాణము: 1989 సం. రచిత కృతులు: రాజనుెపీం[ద 
పుర చరిత్రను. అంధుల చరిత్రము - జీర్ణక రాట రాజ్యచర్మిక్రము. 
తిక్క.న సోమయాజి, తిమ్మరుసు మంతి - (శీశాథకవి- శిపాజీచరి,త, 

కర్ణసా_మూజ్యము, నవరనీక' మనోల్లానీని, నస్వయంసహోయము, వరల 

"విలాసము హిందూనంసారము, హీందూగ్భ వాము, వోన్యతరంగిణి, 

సుమి(క్ర, అళియ రోమరాజులం, నాయకురాలి దర్చము, 

పీరభద్రరావుగారు చర్మిత్రచతురాననుణా. “అంధుల చరిత్ర” తో 
ఏరికఖండకీ ర్తి వచ్చినది, ఆం(ధ్రుల(ప్రాచీనచరిత్రమును బరిశ్లోధించి వెలువ . 
. రించినవారిలో సీయనయే ' కనిస్థి కాధిస్టితులు, వీరియనంతపరికోధన 
_ ములనుండియ్వే నేంటి పలువురు రచయితలు చక్కునివిమయములు సం(గ. 

హించి వ(త్రికాపాఠకుల కిచ్చు చున్నారు. 

వీరభద్ర రావుగా రాంధ్రభామకుం (బాణములు భారవోసిరి. ఆం(ధ్ర 
జూతివై ఏరిక వ్యాజమైన ౮ యాదరము. పీరు సంభుస సంస్కృ్యృతినభిలమించిన ' 

/.. 'నద్దాశయులు, జాతివికాసము కలిగింప నెంచి జేశోపకారి విబుధరంజని, . 
, కొధ్ర శేరి పత్రికలు (పకటించిరి, 

“స? జళతులుగారికలవకు జంకుకొంకులు లేనిది, వాదోప వాదములలో ' 
ర సేయౌట్యము సలిపినది.  కలములో నున్నంత నిరంకుశత నోటిలో”. 

TO ' ea 

లోదండుడ. "ఏ యా వేగముగా వాదించినను జివరకు నవ్వుకొనుచు! 
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గల మంచిగుణము, ఆత్సగారవము, ఆత్భవిశ్వాసము పడక చేంతలలో 
స్వాతంత్ర్యము చూపిన నిరంకుళుం డీయన. “తెలుగు వారిలోని కొన్ని జాతు 
లను గుతించియు( గొన్ని వర్ణ ములనుగుజింఛియు మనరావుగారు వెలువ 

రించిన నిర్ణయములు భొన్ని సంస్థానములకుం. గోవకారణము లైనవిం 
సంస్థాన ప్రభువులు కొందు పిరభద్రరానుగారిపై నాగవాము చూపు 

చుండిగి. వారు తలంచినచవో నేమి చేయలేరు? వేదము వేంకటరాయ 
శాస్త్రిగా రిది గుర్తించి “ఏీరభ్యదరావుగారు ! (ప్రమాదము సుమండీ” 
యని మందలించిరంట. ఏీరది లెక్క సేయుదురా ! సత్య్యప్రకటనమే సత్సరి 
శోధకలక్షణమని నమ్మిననిర్భీకుం డాయన, పంతులుగాగు “అభియరామ 
రాయలు అన్నుగంథములో రివకెండుహీరాను గారి (వాంతలను 

సయు క్రికముగ ఖండించిరి. ఆం(భేతిహాసపరిశోధక మండలి వెలువజిచిన 
కాకతీయసంచికొపై వీకఖండనము సృపమాణమై మెచ్చు నందినది. పీరి 
“జీర కర్గాటసామాజ్యము యాం(ధాభిజ్ఞులు పెక్కు “రాిననిర, ఇదియే 
ఏరి తోలిరచనమ- 

పంతులు గారినిముర్శనళ క్రి చవిచూడనివా రుండరు. ఏరి యాం(ధుల 

చరిత్రలోని కొన్ని కొన్ని సిద్ధాంతములు నూతన పరిశోధనములవలన 
నిలు చునవిగావు. (వథమ్మ(పయత్నేము లన్నిటిలోను గొన్ని దోషము 
లుండుట (క్రొత్కగాదు. అడి యాశ్షేపణీయమును గాదు, ఏరివిమర్శలో 
మొగమెాట మనునది పూజ్యము. సత్య పరిశోధనమునకు. దమయా స్తిని 
దమయారోగ్యమును దుదకుం దమ(ప్రాణములను గోల్పోయిన మృతే 
జీవులు, జననము మొదలు మరణమువణకు. గష్ట్రపరంపరలతో నిండిన 
జీవితము వీరిది, చానికి హేతువు నిరంతరపరిళో ధనపరత్వ మే. ఒక్ 

సభలో కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డీ *“పీరభ్యభరావుగారి విమర్శనశ క్రీ 
చాల గొప్పది, దానిని నిర్మింప నాకర్హతలే దని యుట్టంకించినాండు. 
ఆం(ధచరి త్ర కారులలో పిరభ[దరావుణగార్కు లత శారావుగారు, 

gr 



వీరం ఆంధ రచయితేలు 

రామయ్య పంతులు గారు ఏ-కకలింగముపంతులుగారు నొక్కు... (కేల 

జెందిన వారు. 

వీరభద్రరావుగారు చదివినది “సూ్కూలుఫె నలు పజ కే యనుకొం 

దుము. అయిననేమి? వారు చరి తచతురాననులు, సదవులకొఆకు, 

(బాశులాడక యాం(ధచరి[ 4 పరిశోధనను*+నకు* దమయావళ్జీ వనము 

ఛారవోసి శరించిన యిట్టిమహాపురువుండు చిరస్త్రరణీయుందు. 

 వీరభ[దరావుపంతులు గారి “అంధులచరిత్ర ’ యే కెలుంగు వారిలో 

బాతీయావేశము రగుల్కొల్పినది. భావిచరిత్ర నిర్శాతల కాంధుల 

చరిత ముక పెన్నిధి, చిలుకూరి వారి చరి త్రపరిశ్లోధనరంగ ములో? 

(బాచీనాంధ సౌభాగ్యము (ప్రాచీన సామ్రాజ్య విభవము తెరను డెజచు 

కొని వచ్చి మధురనాట్యము వేసినదిం 

. , ఆయన భౌతిక చేహ మింక మనకు గానరాదు. ఆంధ్రుల చరిత్రము 

మాత్రమే యాంధ్ర బేశనుంబెచ్చట. జూచీనను గనవచ్చును, చేడు ' 

_ పరిశోధకులలో. జేరందుచున్న శ్రీ మల్లంపల్లి సోమెక్రేఖరశర్శగారు . 
పీరభదరావుగారి|శ్రోవ నభినందింతురు. 8 కుందూరి ఈశ్వరదత్తు బి. వ, 
గారు వీరిమేనల్లురు. వీశేశలింగము పంతులుగారి తరువాత నాంధ. 

చరిత్రకారులకు వీరభ[దరావుగా రాదర్శకులని యాంధ్రు లై కకంఠ్య 
ముగా నంగీకరి౧పవలసిన టే. 

రాజమహేంద్ర వరమునయగల ఇంధచరి(త్రపరిశోధక' నభా ' (ప్రతిష్టాపకు 

ఇలలో శ్రీ వీరభద్రరావుగా రొకరు,.. . ఇట్టి పంతులుగారికి 1928 లో, 
ఇ నరక్యాలయంధు.. సర్వేవన్లై రాశ్గాక్ళన్ణుని యాజనాన్యమున. జరగన. 

end లో , ఆంధ్రచరిత్రచతంరానని యను బిరుద మిచ్చి 
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1877-1923 
లింగ ధభారీనియోాగి, రండి; వెంకటప్పయ్య. జననసొనము : "పినుగంచి 

థి పోలు (కృసష్థౌనుండలము). జననము: 1877 సం|| నిర్యాణము: 
12-7-1068 సం॥ విరచితకృతులు : ఆం(ధవిజ్ఞాన సర్వస్వము 
(2 సంపుటలు వీరిసంపాదళత్వమున జెలువడినవి). శివాజీచరిత్ర, సిందూ 
ఊళ కథాసం(గహము, మహో ఠాస్త్రవిజృంభణము, లత్మణరాయ వ్యాసా 

వళి, పొందూ మహాన్ముదీయ యుగములు, 

లత్ముణ రావుగారు సిద్ధనా నులెన యాంధ్ర రచయితలు. ఏరు భాషూ 
సీవకులలోం (బథమ(జీణిని "లెక్సి వందగన వారు, “విజ్ఞానచంద్రిక ్గ యాంధ్ర 

గంథమాలలలో నెంత (వతిస్థ గడించినదో లత్మణరావుగా రాంధ్ర 

చరితోద్ధారకులలో నంతకీ ర్తి సంపాదించిరి, విజ్ఞాన చం (ద్రికకు లత్ముణ 

రావు శారు జీవగజ్ణం ఈ (గంథమాలలో నీపరిశోధకునివేయి సోశని 

(గ్రంథము లేదు. కలకత్తా యమ్. వ పరీక్షలో ను త్తీర్గులై ననాంటి 

నుండియు = వీరి వాదయశ్లే(త్రమున వాజ్బయ నేవాంకురములు ేకెత్తుచు 
వచ్చినవి అవియే ' విజ్ఞానచందిక కు భుక్లపతుములై నవి .ఈ(గ్రంథ 
మూలలో పదార్థ నిజ్ఞాన- సారిశొమిక- (పకృతి- భౌతిక- రసాయన. 
వ్యత- జీవ- వై ద్యశా(స్త్రుములకు నంబంధించినగంథము లెన్ని యో 

వెలునడీనవి. ఓఈ్ళగంథమాలలో. గావ్యనాటకములకుం జోటులేదు 
జేళోద్ధారకులగు మవోపురునులజీనితచర్నిత్రము లిందు( జెక్కు. (పకటిత 
ములు. ఆయావిషయనులలోం (బక్యేకప్రవీణునై న చిలుకూరి వీరభద్ర 

. రావు- కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి. గురుజాడఅప్పారావు- ఆచంట లక్ష 
పతి-' అయ్య జేనర "కాళేశ్వరరావు- గోశుటి చో గిరాజుపంతులు-మున్న గు 

భోరిందజొ దీనీకీ (గంథములు (వాసి యొనంగిరి, “విజ్ఞానచం(దిక ? 
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యాంధధ్రి కఖండ నేవంజేసి యన్వర్థమైన స్మగణీయమపహోసంస్థ. అప్రస్తుత 

మైనను లక్షణ రావుగారితో పాటు దీనిని సంస్తుతింపక తప్పదు, 

లత్ముణరావువంతులుగారికి ఏీళేశలింగముగా శే లయ్య స్వరూపులు. 

ఏరు తమరచనము సామాన్య (గ్రాంథికముగ నడపించి జనబావాుళ్యము 

నాకర్షి ంచిరి. కాని నాంటికి, జెచ్చుపిరిగియున్న (గ్రాంథిక వ్యావహారిక 

వాద (ప్రతి వాదసమరములోం జేయిచేసికొనలేదు. ఆ తాటస్థ్యమే పీరివే 

నమూల్యమగు విజ్ఞాన సేవ జేయించినది. 'జేశభాపయొక్క సర్వతో | 

మృఖాభ్యదయము, జేశభాషయందు. సర్భకాప్ర్రములు వెలువరింప ' 

వలయునన్న యభీని'వేశము కలిగి కొంతవజకుం గృతకృత్భ్య( డై నసుకృతి ' 

యితడు. ఆయన యభిలసించినది భాపాజీవను, భాషాస్థిరత్వము, లత్మణ "| 

శావుగారుకూడం నొందజువలె. జెగుదెంపు లేని భోపూవ నాద వాగురలో.... 

దగుల్కొనిన-వో 'విజ్ఞానచం(ద్రిక” యీతరగతిగంథ మూలలలో లెక్కింప, | 

బడ వలసియుండెడిదో 1 జ . 

మనభామలోలేని శాస్ర గంథము లుండరాదనియు, నప్పుడే నాళ్ళు 
యమునకు నుస్థిరత్వము జేకరారుట కవికొశముండుననియు. ఏరి (ప్రభా: 

నాశయము, శ మాకయమే పంతులు గార క (బబంధ ములమిా౭దన్ను 

ఖండ కావ్యములమిా6దను మక్కువ తక్కువలేసినది, ఇంతనూ్రమున్సు 

సీయనకుం గావ్యశ ఛాదృష్టీ*ాని, శావ్యరసాస్వాదశ క్రిగాని లేదనుటక్న;' 

ఏలుపడదు*, లలిత కళలనుగూర్చి నెలుసరించిన ఏరి ప్రత్యేక (గ్రంథన్ల 

కావ్యక శనుగూర్చిన ఏరి (ప్రత్యేక వ్యాసములు వీరికి గ భాపరిశీలకుల లో i 

_గాశ్లవస్థానము సీయకపోన్రు. “కేవల కావ్యములనలన వాక్టయమున క! 

ళా క్యతర్వముకలుగ దని యొక యభిప్రాయను పెట్టుకోని శత్రర వ 

గ్గ సక ట్లనములకు జీవితముర్చించిరి, 

on ల్లంగ్రచేశతి త్రరునవక శ్రీ శారకు చుట్టిన నుసాోశయుడీకంకే, . 

'నాటినంమ్లు, టక. మువ్యతమ్వైనది. ఈయన యేనిదయమళ్ళు 



గు 
. కొమక్షూజు వేంకట లక్ష్మణరావు 241 

బొరపడియుండ లేదు. పలుసారులు పరిశీలించి కాని యేరచనము (వచు 

రింపలేదు. కావున నీయనయశ్షురములు శిలాశురములై నవి, పరిశోధక 

లక్షణములు వీరికి. బ్యూర్హిగం బట్టినవి. పత్రికల కెక్కు.ట, ఉపన్యాస 

వీథముల పై గర్జించుట వీరికి లజ్ఞాకరచు. ఈయన సంఘనంస్కారియే 
శాని ఏ రేశలింగాదులనలె నంస్కారవాదములో బయటకువచ్చి నడుము 

విగింపలేదు. రాజకీయ - సాహిత్యరంగములు శెండింటను ముందడుగు 
వేయు స్వభాన మిాయనిది. ఈయన వేషములో నొక విద్యాధికత 

పంతులుగారు గారవకుటుంబములోనివారు. వీరి పితృపాదులు 

మునగాల రాజుగారి (శ్రీ నాయని వేంకటరంగారావు బవాద్దరు) ము త్త వ 

తల్లి గారియొద్ద * దివాను "గాం బనిచేసిన (పసిభ్రాంధ్రులు, 9 మునగాల 

రాజుగారితో లక్ముణరావుగారికిం చెద్దనే స్తము, పంతులుగారివలెనే 
రాజుగారుకూడ భాపాభినూనులు, వీ రిర్వురకు నిరంతర సాహిత్య 

చర్చలతో. గొంతకాలము గడచినది. రావుగారిసద్వ రృనము భాషాపరి 
జ్ఞానము ఈబాగారినునన్సున కిక్కినవిం దానిచే వారియొద్ద నాంతరంగిక 

కార్యదర్శిగాను “దివాను” గాను బనిబీయుట తటస్థించినది. లక్షణ. 

రాయరంగ రాయలు కృష్ణార్జునులనలె వర్తి ల్లీరి. ఉద్యోగ ముచేయుచున్నను 

ఏరు భాపూవలోడనము పీడ లేదు. మునగాలరాజూవారి సాహి త్యాభిరుచి 

పంతులుగారి ఛాపూశా(స్ర్రపరిశోధనమునకు మి-ందుమిక్కి-లి దోవహాద 

మునరించె నని పెక్కురు వక్కాణింతురు. 

లత్ముణ రావుగారు స్వతం,తాశయులు, ఛ(త్రపతిళి వాజీకి జన్మ చేశ 

మగు మహారాష్ట్ర బేశమునం బంతులుగారు బాల్య కౌమారదశలం గడవిరి, 

కవయి(తియగు " తనయక్క-గారి యాదరమునను, తమబావ బండారు 
వమూాధవరావుగారి యభిమానమునను లవణ రావుగారు నాగపూరు 

31 
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నివానముచేయు-చు నువో రాష్ట్రము మాళృ్ళభామవలి ఛారాళముగ 

నభ్యసించిరి. ఆభావలో Es రోనేక వ్యాసములు, పద్యములు రచించి 

నటులు "తెలియును * మారోసంత్ ” అనుమహోారాష్ట్రళని (వ్రాసిన కర్ణ 

పర్వమునకు మన పంతులుగారు పరిమ్మ ర్త లుగానుండి రన్న విషయము 

శతెలివినచో వారికాభాషలోంగల పాండిత్యము తెలిపిన క్లే యగును, 

వీరేశలింగముగారికి వంగభావ పై నెంతయభినూన మో, మహోరాస్త్రము 

మింద మనలక్ష్ముణ రావుగారి కంశమమశకారము. ఆ జేీశదుందలి యభీ 

మానము వీరిచే మహోరాష్ట్ర విజృంభణము ” (వ్రాయించినది. ఈయన 

మధ్యపరగణాలలో బి. వ. పట్టభద్రుండై, వంగక భాపరివత్రులో ఎమ్, వ, 

పట్టము బడసిన మేధావి. సంస్కృత పరిచయము కలవాడు, మహో 

రాష్ట్రములో మంచి(సవేశముగల పండితుడు. (ప్రాచీనులను నర్వాచీనులను 
సమముగా గారవించినతాకికు(దు, నైతికముగ తిలకుముహోశ యునిశిమ్యత్య 

మంగీకరించిన బుద్ధిమంతుండు. నిరంతరశాసన పరిశీలనముతోను, నిరం. 
తర చరిత్రవరికోధనముతోను సంసారమునునురచిన కర్షశీలి, 

“ఆంధ (బావ్మాణులలోని నియోగి వైదిక భేద 'కాలనిక్టయము” _ 

క్త ఎ్రవ్షరాయలనిథధన కాలము ' - * వకశిలానగర మోరుగళ్లే = మున్నగు 

చారిత్రక వ్యాసములు “త్రిలిజ్ఞమునుండి తెలుగపపునునా? లేక తెలుంగు " 
నుండి త్రిలిజ్ఞమువు క్రై నా +” ఇత్యాది భాపూన్యాసములు -- (పకృతి 

శా న్ర్రము- రసాయన శా స్త్రము-క రృయోగము- లలితకళలు-సంచాంగ ' 

ము-విన్నగురచనలు లత్ముణరావుగారి వివిధవిషయ నివిష్టబుద్ధి కాక | 
లమున్సు సునిశిత ఏమర్శన పటుత్వమును వేనోళ్ళ నుద్దోవించుచున్న వి. ల 
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న్న ప డో ౧౨వ శతాబ్చినాంటి నివత్ త్త వ్రసారమును ద్రవ్వి దానికి లక్షణ . 

స్ట గారు వాసి సిన వీర యు! దత్సరిశోధనము కనుగొన్న చో వారి శక్తి... 

"బహుధా కెల్ల ముకాలలదు, 'లమ్ముణరాయ వ్యాసావళి విజ్ఞానచంధ్రికా | 
స 
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1918 లో విజ్ఞానసర్యన్యరచనోవా పంతులుగారికి గలిగినది. వారి 

యావచ్చ క్రి ఆంధ విజ్ఞాన సరగన్భసంపుటము లపహారించినవి. అది యసం 

ఫూర్ణ మైనను నాయన యశస్సున కనశ్వరత్వ మిీాయ(గల కూర్పుం 

పంతులుగారి యెత్తుగడలన్ని యు (బహ్మాండమును బోలునవి. పన్ను గడ 

వన్ని పట్టుపట్టి నిర్వహించుట ఏరిలో మెచ్చందగిన సుగుణము. విజ్ఞాన 

సర్వస్య పునరుద్ధరణమునకు మణియొక లశ శారాను - ఇంకొక నాగేశ్వర 

రావు అవతరింపవలయును. ఆ యదృష్టమెన్నటికో? ' 

ఈ మహాశ యు. డుద్యమించిన “ఆంధీ సంపుట నంకలనము తుద , 

ముట్టిసచోం "జిలుగు బాసగు వెలలేని తొడవయ్యెడీది. మల్లంపల్లి 

సోము ఖేఖర కర్షవంటివా శందటో లత, రావుగారి లక్యుమున నడచి 

పరిశోధకులలో 'బెద్దపద్దు సంపాదింపలోలిగిరి. “అబలా సచ్చరిత్ర రత్న 

మాలి రచించి తెలుపన మెచ్చులుగాంచిన బండారు అచ్చమాంబ 

గారు లత్మణరావుగారి సోదరీమణి. 
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1871-1919 

ఆజు వేలనియోగి, దత తగొన్న తల్లి! కామాయమ్మ. తండి ః వేంకట 

జగన్నాథరావు, జన్మస్థానము : గోచావరీమురడలఅ గు లోని పోలవరము, 

జననము : 1871 నవంబరు 11 వ తేది. నిర్యాణము : 1919. (గ్రంథము లు; 

౧. రాజతరంగిణి [కల్లణుని కాళ్ళీరజీళ ప్రభుల వరి త్రమునకు6 "దెలుయగు 

వచనము] -౨. అపవాద తరంగిణి : | మెరిడనుకవి రచించిన న్మూ..ల్ 

ఫర్ స్కా-౦డల్ అను నాంగ్ల నాటకమునకు నచన రూ సాంపధీ శరణము, 

౧౯౦౧ ము|ద్రి.] 3 సౌహానీక కథార్లవము (రాజపుత్ర స్థైనములోని 

చక్క-నికథలు] రో. (పభువిశ్వానము (ఆంగ శాజ్యారీంభమునుండి 

-నేటిడనుక మనబేళమునకు గలుగు నుపకారము లిందు వర్షితములు] పీరు 

“సరస్వతి యను మాసపత్రికను జెలువరించిరి. 

. తెలుంటదేశమునల జమోందారులలో భొషూసపొండితియుండి కవిత 

రచింప గలవారల సంఖ్య మికి)..—లి కొలంది. ఆ థలందినుందిలోను పోల 

వరము (వభువులు 'వేంకటకృష్ణా రావుగా రు చేరుగన్న వలంతి, ఆంగ్ల నులో 

సీయన బి, ఏ. పట్టము నందెను. నంస్కృ'తొం(ధ్రములలో నీయన పట్ట 

ములులేని భద్రులు. పండితుండ్రై, పండితపోనకుం్తా , కవీయై కవిపాల 

కుట్రై, రాజకీయ వేత యె, ఈ కవిప్రభుని జీవితము "తెలుంగురదయితల 

కిందటికో వెలుయచూపినది, 

__ పోలవరమున , కధివతులైన జగన్నాథరావుగారు పాతికయీండ్ల 
వయస్సు మోూాజకుండలోనే కాలధర్భము నందిరి, ఆయనధర్శపత్సి 

శొమాయమ్మగారు తమ ెల్లెలకుమారుండగు మన వేంకట కృష్ణా 

రాశ్రుగారిని. ద త్తపుత్తునిగ స్వీకరించి మైదవయేంట నుండియే పెంచి 
'సై్టనావిన్యిశేసి చదువు చెప్పించి పోలవర ము జమికీం (బభువును జేసినడి, 
॥ ty 
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చిన్న తనమున మన కృష్ణా రావుగారికి సంస్కృ తాంధ్రములు, ఆంగ్లము 

నొక గుకువునుంచి తల్లిగా రింటికడ శే చెప్పించిం. వీమ్మట రాజమ హేంద్ర 

వరము చదువునకు విడువలేక కుమారుని పంపిరి, అక్కడ నుండి మన 

(పభుకిశోరుండు (శద్ధగం జదివి 1887 లో. (బ వేశపరీత్స “వెటిక్యులేపన్ 

ఎగ్జామినేషన్” యర్ దు తీరం డగోనుగు. గణితమందును, భాహావిమయ 

మందును మొదటినుండియు వీరికి బట్టుదల "ా-చ్చు. 1888 లో రాజ 

మహేం[దవర కళాశాలలో నే ఎఫ్, వ, చదువుట కుషక్రమించీరి. కాన్ని 

కాలకర్శవశమునం డల్లి కానమాయమ్మగారు కాలధర్మమందుటయా, 

కృష్ణారావుగారి దత్త త ఇెల్లదగినది కాదని యెవరో యభియోగములకు 

దిగుటయు, ఆయా చిక్కులు త్రటస్టించుటచే వనోవై వైకల్యము కలిగి 

వ్యాధిబాధ కలుగుటయుం గారణములుగ మూడేండ్ల దాంక విద్యాభ్యా 

సము సాయినదికాదు. 1891 వ యేంటిచివర వ్యవహారము లెల్ల సానుకూల 

ముగ బరిప్క-రింపంబడీ కృష్ణా రావుగారికి మరల చదువుపై నభిలావ. 

పెంచినవి. చెన్నపురి క్రై స్తనవకళాశాలలోం (బవేళించి 1898 లో వఫ్, వ. 

యందు నెగ్గి 1896 నాంటికి. బట్టభదులైరి, చేశచరిత్రలయందును 

బట్టము నందంగోరి 1900 లో జరితార్థులై ర. కృష్ణా రావుగారు పట్టభ(ద్రు 

లైన తరువాత “కాకినాడి లో మేడకట్టించుకొని యుండి సంస్థానమును 

స్వయముగం బంపాలించుకోనుచు నుండిరి, అక్కడనుండి పోలవరము 

జవిరాందారుగారి పేరు పతాక నె త్తినది. 

ఈయన జేశచరిత్రమందు మేరలేనియభిమానము , కలవాండగుట 

భారత'జీశ సంచారము గావించి (ప్రధాన పట్టణముల నన్నియుం జూచి 

చారిత్రక ముగ నొయావిశేవ ములెల్లం గనిప్టైను. ఇంకను జఇెద్దచదు వేదో 

చడివికొందనుని యింగ్లండు దేశమునకు (బ్రయాణముక క్పైనుగాన్సి టై వి 

రకముగా. గారణాంతరములచే నది శోకూరలేదు, భారత స్వాతంత్ర్య సంపా 

దనమునకు నడుముకట్టిన సంఘములతో నీయన చెలికారము వేసెను 
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శ్రీకందుకూరి ఏేశలింగంపంతులుగారి. సంస్కరణమనులు కొన్నిటిపై 

సీ (వభువునకు. బరమీతి. పంతులుగారు వెన్నపురిలో నెలకొలివిన 

అనాథశరణాలయమునకు పీరు వేయిమాపాయాు విరాళ మిచ్చిరి. 

1895 లో నిలువండిన “ఆంధ్ర భాషోజ్జీవనీ సంఘమునకు మన వేంకట 

కృష్ణా రావుగా రుపాధ్యక్ష్యులు. ఇంక్ నీపభువు సాంఘీకముగను్కు సార 

స్వతీ ముగనుజూచినచో చెలుంగు చేశ మునకు మంచియుపక ఖకిగానిం చెను, 

1898 లో నీకవరాజు సంపాదకత మున “సరస్వతి తలనూూవీనది. 

ఆ షత్రికయీే యీపభువునకుం గల 'సారస్వతాభినూనమునకు గీటు 

తాయి. తిరుపతి వేంకటకవులు, వడ్డాది సుబ్బారాయకని, కొమత్రైాజు 

వేంకటలకుణ రావు మున్ను గాయల యాధునికు లెందోటో " సరస్వతి ' ని 

కృతిప్రసూనములచే నారాధించిరి, అదిగాక, (శ్ర్రీనాథునివ్సి అనంత 

భూపాలునివి, పినవీరభదునివి, నమూారనవ్కి కందుకూరి రుద్రయ్యనవి 

కృతం లీ “సరస్వతి ద్వారమున (బ్రదుర (ప్రచారము నండినవి. ఇటు లీ 

సరస్యతి యిరువ దేండ్తదాంశ నడచినడి, (శ్రీకృష్ణా రావుగారి “నరన్వతి 

కారణమున దెలుప కవుల కెందణుకో యుతాహము పెరిగినది. 

దానితో సాహిత్య ప(తిశల కజువు తీరినది. పోలవరము జపింందారు గారు 

గొప్పరాజకవు లన్న వేరు 'నాలుగు (పాంతములందును మోజణీనది, తిరు 

పతి వేంకటకనులను జేరందీసి యాస్థా నకవులుగ నాదరించాచు వేంకట 

కృష్ణా రావుగారు మజీింత (ప్రఖ్యాతి నందిరి. విళీవీంచి, దినాకర్ల, తిరు 

పతి శాస్క్రీగారు మన కవి(ప్రభుని సరస్వతికి జేదోడువాదోి యుండు 
వాకు, “సరస్వతి లో (బ చురింపంబడినగ్రంథములన్ని టియందును (శ్రీతిరు 

“వలి శాస్త్రిగారి పరిమ్యరణముద్ర పడినదనవచ్చును, “సరస్వతి భునతకు 
కీ శాస్రిగారును హేతుభూతు లనుట ముప్పుడు మనము చెవ్పసలసిన ' 
మౌాట్ల తిరుపతి 'వేంకటకవుల (గంథయులలో ేవీభాగవతము తరు వాత 

.జక్టరిత మొకటి బవాశాలము జీవించుగ్రంథనుని వినుర్శకుల యళ్లీ 
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(పొయను. అట్టి బుద్ధచరిత్రము కృతినందు నద్భష్టము మన వేంక టకృష్ణా 

రావుగారికి6 బట్టినదెం 

నీ, ఎవని హూణాగమాతివిభూతి జెల్పుం ద 

త్పాపకంబైన బి. వ పదంబు 

ఎవని భౌపూభీమాన విభవంబు వచించు 

నెంచి చేయించు సత్క్బృతిచయంబు 

ఎవని కవీంద్రగారవము చాటించు ము 

(దావీత (పాక్క-వీగంథపటలి 

ఎవని యగణ్యపుణ్యవిశేన. 'మెజీ(గించు 

న త్రకోడం[డ యన్యోన్యమై(తి 

యతండు కొచ్చార్లకోట వంశొంబురాళి 

చందు డురుకి రి సాందుండు శాంతిపరుండు 

రామచంద్ర వేంకట కృన్ణ రామచంద్రు 

డనితరప్రతిభాశాలి యనియు దలంచి. 

అంకిత మిచ్చిరి గాని సామాన్యుల క్రీ బుద్ధ చరితము కృతిగొనుటకు 
ఏీలులేనిది, ఈ కృత్యాది పద్యములు 'రెండిటివలనను దిరుపతి వేంకట 

కవుల కీ (పభువుకైం గల గారవముతీరు విస్నష్టపడునుం 

చ ఎవరికి నేని నిచ్చుపనియే మనవృత్తి యటంచు నెంచి స 

త్కవ్రులను బండితో త్త ముల గాయకులం డనియించుయగాని పో 

లవరవిభుండు రశ్సితకళావిదధీకుండు కృష్ణరావు మె 

పా వడయునంతపాటి బుధ పుంగవులుం గలే జగంబునన్. 

క, ఇతం డతికవితాలోలుప 

మతి యని వర్ణి ంపజీల మాటికి సీ సం 
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గతి (పతిమాసనమున సర 

స్వతియే (ప్రతిచేశ మేంగి చాటుచునుండ౯. 

జగ(త్ర ఏసీద్ధులై న యయా కింక వింద ఘటాపంచాననులను స్వసంస్థాన 

కవులుగా జేసికొను భాగ్యము పోలవరము(పభువున రక్కి కీ తక్కైనద. 

చ తిరిగితి మెల్ల దేశము నే సనిగా నిశ మోద జేశసం 

చరణ మొనర్చలా విసువు శాల మనంబున ౫ .లైనయ్య |! యొ 

తిరుపతి'వేంకశుశకవిధిరుల నొ క్కె.డనుండ జేసీ భూ 

వరనభలందు ఖ్యాతిని నవశ్యము జిందుమి ! కృన్వ భూవరా | 

అని చెప్పి చేశదేశములు తిరిగి విసిగివిసీగి యుకచో నుండంగోరి ఫీరి 

నాశ్రయించి యుండిరని యా పద్యమువలనం జేలుచున్న ది. 

శ 'వేంకటకృష్ణా రాయ కవిపభువు కవిపోపకుండె గాక స్వయము 

చక్కని కవిత చెప్పగలవాయడై కొన్నికృతులుకూడ రచించెను. సంస్కృ 

తములోని కల్హణరచితమైన “రాజతరంగిణి ని జక్కని వచనరచనలో 

సంధానించిరి. “” అందుం దరంగ (పారంభమునం గావించిన స్తుతులవలన 

నాయన కవితసాంపుసంపు "తెలియవచ్చును, 

మె, అజగోశ్ళంగములన్ ఘటించి 'విలుసేయంజూలునో యెవ్వండా 

_తృజు చేహంబునం గూర్చెనో యెవడు మ ర్శ ప్థ్రత(ంబు దంతిత్యమున్ 

నిజబేహంబునం డాల్చెనో యెవండు తనస్వీపుంస్వరూపంబు ల 

థి ట్ర్ జగన్నాన్యు విచిత్ర కార్యకుళలున్ 'డెందంబున న్ని ల్పెదన్, 

! ఊఉ పాములు నీకురుల్ రుచికిం చొత్రములే మదపుంస్పికంబు నా 

rs 'తావకీన గళనోవ్రలకు నిికసించెం జూడుమిా 

, సామలదృష్టియంచు ని నొకవాక Ac ల నే నిర్వ రాదున 

| 
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ఉ, గాలియు నాకులుం దినుచుం గానలలో. దవమున్న చాని క 

మేలనుకోకు మట్టిచె సుమో చిలునల్ వృమభంబు వాని కీ 
జూలెనె ; (వేనుచేతంజువి సామెయి నీకిజె భర్లుడంచు స్య 

యీ నుతింపలా నలరు నీతగిరీందకువూరి నెన్నె దన్. 

ఈ “శాజతరంగణి యే గాక సొవాసిక కథార్హవము, అపవాదతరంగిణ్తి 

(పభువిశ్వానము మున్నగు సెక్కురచనలు గావించి కవిగా నీప్రభుమణి 

చరుగాం'దెను, 'రాజకీయమునలహాడ సీయన మంచిపరిశ్రముము చేసి 

యెన్నో నభలలో నుపన్యాసము బొనలోొను. శ్రీకృష్ణా రావుగారి రాజ 

భక్తి మెచ్చందగినది. శ్ర్రీజార్డి చక్రవర్తి పట్టాభిషేక సమయమున 

1911లోం దెలుగు కనులెందణివేతనో పద ములు (వాయించి తెప్పించి 

యా *కారొ నేవన్” సంచిక (శ్రీ(పభువువారి కర్చించుకొనిరి, అప్పటి కృతి 
పద్య మిది మొకటి, 

మ, వదునురాందేండుల యాడువళ్చిం జదివెన్ భాపా(ప్రపంచంబు దొ 

డ్దది మా (బావ్మావివాహకాల ముది దాటంజేయలా రాదు, నీ 

పదదాస్యం బొనరించు చున్ ముదమునన్ వర్గిల్లలా నెంచుచు 
ధి 

న్నది జూర్జీశ్వర ! మాసరస్వతిని గాన్క_౮ జేతు. గైకోండే ! 

ఈవిధముగ రాజభక్తుండు, (గ్రంథరచనానక్తుండు, పండితపాలకుండు, 

(వభువరుండునై న (శ్రీ వేంకట కృష్ణా రాయక వి (పభువులలో. (బభువుం 

పండితులలో. బండితుడు, రచయితలలో రచయితే, పాపము! పోల 

వర సంస్థానక వి తిరుపతి ఛా స్రీ “శ్రీకృన్ననిర్యాణము' ను గుజించి యెంత 

వగచినాండో పరికింపుండు, బ్ 

నీ శతబధాన "మొునర్ప సరనసులు కబురంపం 

బంపకుండల మూనివీింపలేదు' 

సర్వ 'చేశంఖంల నభలకుం బోవుచో 

వెంట రమ్మునకుండ వీడుప లేదు 

4) 

ఫి? 



250. ఆంధ రచ యితేలు 
a నో 

వీటసై గూర్పుండి వీలంవననంపక యుండ 

నేదినమ్నున భుజియింప'తేదు 

మొదటినుండియు. దుట్టతుదదాశ నొకరీతి 

గురుభావమున లోటు జరుపలేదు 

ఇట్టిరీతిగం బదు నెన్మి టేండ్లు జరివీ 

కృృవ్ణ భా పాలకు (డు దివి కేల చంటి 

ఇజాయనకు నాళ? గల్లు బుణానుబంధ 

మక్కటా! దై నడార్భల్య మణంచివై చె, 

నీ రచియించినాండ బుద్ధచరిత్ర కృతీ 

' మేలినాటకములు మృచ్చక టీక 

బాలరామూయణ పాండ నసిజయనము 

(దారాశు సేడ్యర్ణురాజవకాభి 

పట్టాభి పే.శముల్ పావనయువ్ధుదా ' - 

ఖ్యాభూావీతమ్ములుగా నొనర్గి 

నీ క్రీర్తికాంత 'క్రీలోకమ్మునందు వ: 
సించు సాధమ్ము ' నిర్మించినాండం 

న. ఖండిత్తుండు కవి .మి(ముడు.. బాంధవుం డ్... 

. నంగ మెల్చిలితి దానికి, నాకు బవ టి 
. "చేయు ప్రత్యువకార. మిన్సీ,1 నుహోత్ల ! 

4. జ. వదలి దివి :శేలటా కష్ణ వనుమశ్ట్రీ న | 
A 'శనిమవాదశ మంచియుచ్చదశ యంచ్వు. -, 

బల్కు శార్రాంరిక్లల వల్యూబడు,లనృృతము 
చ. ల శసళలోని కర్యంకనమునం =. 
స. గజాలు సాఫోత్ఫుడగాడు మాూథొంవ దీరా: ? 

1 
॥ 

1 | 
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జనవుంచీ వేంక టరామయ్య 

1572 - 1933 
శాళ్య్ళపసగో[త్రులు. తండ్రి ! (బ్రహ్మివధాని. తల్లి : మహాలమ్మీ. నివా 

సమ రాజవేాం[(ద్రవరము, జననము 1872 సం. నిర్యాణము 1988 సం. 

కృతులు : ౧ నవకునుమాంజలి (ఖండ కావ్య సంపుటము ] ౨. మాలతీ 

మాభవము 3, విద్ధ సాలభంజిక | అనువాదములు) 5. సుప్రభాతము 

[ఖండ కావ్యము ] 4, మేభదూత, ౬.,.రకత్తరరామ చరితము, ఇత్యాదులు. 

క త్తికోంతలేదు గాజుగొట్టము లేదు. 
మాతన్న్మత్రు శోధ సేం లేదు 

ఒనరు(పేముం. (ఒక్కతి యొడింజేరి చను[గోలి 

'మేనుముజుచి నిదురెకాని కవికి, 

(పకృతి తనుంబట్టి చోధించునారి శీదొ 

కడుపునకుం జెట్టి కన్నీ భుదుడు చుంగాని 

దాంచిపెట్టును దన'పెన్ని ధాన మింకో 

యోాగమహిోతు(డు గవివ శేణ్యునకుంగాను, 

సుకృతిగాండె నుకవి (వకృతితో నేకాంత 

గోనీనుండుం గాన కోనలందు 

దపసివోలె నెపుడు తత్త (౦జె చింతించు 

మధురరనమను (గోలు మధుపమట్లు, 

తత్త (జే త్తకు చేది సత్యముగం దోచు 
నదియె సౌందర్య్భరూపమై యమగుం గవికి 

జండమా కాండ 'తేజఃప్రసారవె గద 
నిండుచందురు పండు నెన్నె లగ మాణు. 
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(శ్రీ, జనమంచి వేంకట రామయ్యగారి సర్వకవి తాన్ఫాదయము పలు 

పద్యములలో సురశ్షీతవై యున్నది. (పకృతిత ₹ త్ర ముతో నభిన్ను డైన 

యా కవివరుని గుండెలో నమృతభాండముండె ననుటకు నిదర్శనము పరి 

“నవకుసుమాంజలి, ”” ఈ కూర్చు ౨౩ ఖండ కావ్యముల సంపుటము, 

ఇందలి (ప్రతిపద్యము రసోత్తరము. పాలమోలడవలి చక్కని చిక్కని 

గమ్ముని కవిత వేంకటరామయ్యగారి జేతిళోనున్న ది. ఆయన యత్న 

రాశ్షురము తూచితూచి వేయును. చ్యుతనంస్కారములు జేరనియక, 

పోయిగలిగించు శయ్యలో ఏరు మంచినేరుపు చేకూర్చుకొనిరి. వడ్డాది 

సుబ్బారాయ(డుగారివలె వీరుకూడం బద్యము మలచి మబచి మెటుగు 

పెట్టి మతి వెలువరింతురు. భావములలో. (బాత క్రొత్కల సొగసుకలయిక 

వారి కవితకొకయందము, పద్యము నిత్తుఖెనుటలోను_ దింపుటలోను, 

(పస్తరించుటలోను ఏరొక నూతసత్య్వమును సహజనుగాః (బక టించిరి, 

ఆంగ్ల భాషా (ప్రవేశము ఏరి భావనాపథమున కొక నవనీకాసము కలి 

గించినదని ఛప్పుచుందురు, జీవితము ఛాందస పవృ త్రి లో నడనీంచినను, 

భావములు జాతీయమార్గమున వెజుంగులు దేతినవి. “అమృతభాండ” 

మను ఖండ కావ్యము చేంకటరోమయ్యగారి  జాతీయదృక్సథ ముసకుం 
బతాక. ఈ కావ్యహృదయము కవియీ యిటులు (పకటింబెను, . 

“ాందన స్వరాజ్య సమితి వారి రాయబారమే యిందలి (ప్రశ్ఫతీవిమ 

యము. ఈ (పకృతము, అప్రకృతమైన గరుడయా(తాకథలో. గొన్ని 

పట్ల స్ఫుటముగాన్సు గాన్ని పట్ల నూచనగాను వర్ణ రవయటడినది, (పక్ళ 

శ్మావక్ళతముల నొండొంటితో నందర్భింపంజేసి శావ్యమును కడవణకును . 

/. 'జేకార్థస సమవేశము గా నిర్వహించుట కై "ింటియండును గొన్ని యావ 

న న' మార్పులుేయంుడెను. శావ్యాదిని (ప్రతిజ్ఞాత మైన చాస్య 

a నివృతి “కా వ్యాంతమందు . నిద ద సిద్ధి రూపముగా క ఇెప్పలుడుటనే, 

శ్రేకాణలకుకు '(అిసుతేశ్షశ్రకును ఫలనమున్వయము కదుర్చంబడెను, ఇది. 
సఖీ స . 



ఉనమంచీ జేంక త్తి రామయ్య బీర 

యెట్లం శేని, “వినతస మోద ము(దితాస్య, యగుచు వడ్డించెనమృతంబు” 

అని చెప్పణజడుటచే దేశమున సంస్క-రణముల తా తా కాంగీకారము, 

గరుడుని బంధవిము కి, జే ' లోక మాన్యుని తదనంతర ని ర్యాణమును, 

కాద వయుల యాకొభంగ ముబేం (బజల కిప్పటి ద్వంద్వపరివాలనము 

వలని యల్బ్న(ప్రయోాజకత(మును సూచితములు. ” 

కసికి లోకజ్ఞత యుండవలసీన ముఖ్యలతు ణము, రాజకీయ ముగా. 

దటస్థించు సంస్కృతి నెస్పటికప్పూడు గుర్తించుకొనుచుండెడి వే,కట 

రామయ్యగారి కడుపులోని *అన్బుతభాండము”” కలమునుండి వెలి కుబు 

కుటలో నాశ్చర్య మేమి ] “నాదారితోడు” అనుశావ్యములో నంటరాని 

వారిపై ఏరు వెలిబుచ్చిన యనుకంపాఫభావము మటుచిపోరానిది. 

క. వెలివాడం బుట్టినంత నె 

వెలిబెట్టునె యరాళుం డతనిపేమకుం భ్యాత్రం 

బులుగాని జంతు లిలలో 

పలం గలవే)? గాలిలేని (బదుకుంగల దే ) 

రు ఒక యాశ్వరుకృప నందలి 

ముక యాడ నెయెక్కి. దాటి యొక సంద్రనునే 

యుకతీరనె చేరంగవలె 

నింక సిసంశయము లేల యిచ్చట మసకున్ ? 

గీ. కాన సంజేవాపడక ఆయూోదోనెవాండ ! 

యెక్క-ని మ్మామె నాతోడ నెక్క-నిమ్ము 

ఎక్క-నిచ్చిన నీకేమి యుగ్గులేదు ” 

తజిచిచరాచిన నాశేవిం తగ్గులేదు, 

గ ధర్మజునిపోల్కి. 'ీలాణను ఛార్చికుండను 

అంటరానిదిగా దింతి యతని వేణి 
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యట్టు; లటులయ్యు మే మెక్కి నట్టిదో నె 

వారలెక్కిన తొలిమెకై స్వర్గమునకు, 

వివిధవిషయ నివిష్టమతియగు కవిగారి _ పరిజ్ఞా మున కీ “నవకును 

మాంజలి” యాదర్శము, ఇదిగాక, చేంకటరామయ్యగారు మాలతీమాధ 

వము ఉత్తరరానుచరిత ము, రాజకేఖగుని విద్ధసాలభంజిక రసో త్త 

ముగా ననువడించిరి. విద్ధసాలభంజిక ౧౯౦౬ లో రచితమై చిలకమర్తి 
లశ్షీ గ్రనరసింహముగారు వెలువరించిన “మనోరమ స(త్రికయం చుం (బక 
'టింపంబడినది. ఉత్రరరామచరి_తొంధ్రీక్ళతి యసంపూర్జము. వీరి రచ 
నేలు భాలవజకు6 బరివ రనములై నను, శయ్యలో సాగతంత్యము నిండుగా 

నుండుటచే ర 5X శాశ్యతత్యము సంపాదించుకొొన జాలియున్న ఏ. 

తెనిధింపులో నింతగా నింపు పుట్టించురచన యెందజకో యలవడదు, 

ఈపొందిక కనుంగొనుండు? 

నీ ముగ గాలినపాలముజపీంచు కరముల 

గిలిగింత నెవండు పొంగించుజలధి 

భువన త్రితే యు దివ్యభవనంబునకెవండు 

నవసుధారస తేపనంపుగఫంచె 

సిద్దావధంబయి చెలగి యెవ్వని వెల్లు 

మదనపల్లి నివుళ్ళు పొదలంజేయు. 

_ జివురు విల్తుని కేళి ధవనాంగణమునకు6 

జారుచందన. పంకచళ్చ : యమెవండు 

గీ. అతండు వెలుగొందు గుంకుమస్యాసగార 

మానినీరమ్య వదనోపమాననమరర్తి 
న . ఘటీతచ(్రవాక మిధున పటుతరా ర్తి 

ay -.సంత్రతరక ర్తి ర్త యామిసీచశ్రవన్తి, 2 ఇ 
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ఉ. అడదు పూవుందోంట నగొనియాడదు వెన్నెలతేట బోటులం 

గూడదు శేళినుండపము గుమ్ముమువంకను దొంగిచూడదున్, 

వేడదు వేషపోపణము, వీడదు కెంజిగురాకుపాన్పుం బూ? 

బోడి తదీయ నవ్యమృదు మోవాన వేష విభావనారతిన్. 

ఇట్టిరుహాకవి రాజమహేంద్రవరము మునిసిపలుపైస్కూలు 

సహాయోపాధ్యాయుండై శిమ్య బృందమునకు సాహిత్య భిత నండించెను. 

కవితా సగస్వతినిగుతిచి యా రచయితహృదయ ముట్లు నవకుసు 

మాంజలి వీరికలో బయటంబడినది, 

“క శూాన్య(ప్రనంచమం చాజేవి కొక y తె జీను కావలసినవాండను- 

నాకుం గావలసినదియు ఆ జేవియే.  వమనంగా, కవితయీ నా జీవిత 

సర్వస్వము, కవితయీ నాకు స్వర్గ ద్వారము, కవితయ నాకు మోక్ష, 

సాధనము, ” 



తంజనగరము తేవప్పెరుమాళ్గయ్య 

1872 - 1921 

తల్లి! శ్రీరంగమ్మ. తల|డి రంగదున్నారయ్య. నివాసము ఏ "నిన్న పురి. 

జననము 1672. అంగీరననామవల్సరము*, అస్తమయము ? 1021. 

రచనలు! ౧ భగవద్గిత వ్యాఖ్య నం వచనభాగవఠము, ఏ. వచనరొనూ 

యణము ర. వచనభారతము. ౫ నన్నిచోడుండు (జీవికవిషయను) 

౬. సర్వదర్శన సంగ్రహము. ౩. కర్గచరిత్రము (అము(ద్రి] ౮. నున, 

వను చరి,తొదులకు న్యాఖ్యానములు, పీఠకలం ఇత్య్యాదిశచు, 

-శ్రేవప్పరమాళ్ళయ్య గారికి జేనరాజసుధి యని పండితుల వ్యవ 

వారము. (ప్రధానముగా నీసుధీమణి సీస శా శారుండుగాన్కు వచన రచనా 

విశారదుందుగాను జీరంచెను. మదరాసులో నానందము[బొలయము నారి 

యాదరణమున' నీయన మృదువగువచనములో భారత భాగవత రామా 

'యణములు రచించెను. మను, వను చర్వితాది పూర్వకావ్యములకు 

వ్యాఖ్యలు గావించెను. నన్నె చోగుడు మున్నగు కవుల కాలనిర్ధ, 

. యమును గూర్చిన వ్యాసములు * ఆంధ్రసాహిత్య వరివత్స(త్రిక ? “ భారతి గ 

మొదలగువానిలో వెలువరించెగు. “రెండుభావలయందును జక్కని' 

చిక్కని చాటుకవిత ఖొంత సంతరించెను, శ్ర సూర్యరాయాంధ్ర ' 

నిఘంటు కార్యస్థానమునం బండితులై. పదార్భనిచారను వేసెను... 

మొత్తము. నలువదితొమ్మిదేండ్లు నూ(త్రము జీవించెను. నుక్ళకీ 

గళాయుః, 

=. ఊకేవరాజనుని. పూర్వులు తంజనగర రాజూస్థానమున నంగీక / 

జ్యో వుల శ్యచుండిర్లి.. నిర్గాతాతగారు కేవప్పెరుమాళ్ళయ్య యన. బడ 

వారు అక. చంది 'ఫాండికి గలిగి  వాద్ధాటియుండి భ క్రి యె గముణీ 



తంజనగరము "తేవప్సి రునూలళ్ల య్య ల్? 

గూర్చి యుపన్యాసము లిచ్చుచుండు నారంట. శతావధానము చేయలోల 

రనియు వినికి, ఏరికిం దంజనగరరాజ పోషణము నసివడక చెన్న పట్టణము 

వచ్చివై చిరి. పట్టణమున బహుకాలము భగవద్విషయక ప్రవచనము 

లతో గాలత్షేపము చేసిరి, ఇట్టి యీ తాతగారిపేరు నిల, బెట్టుటకు 

మున శేనప్పెరు మా ళ్ళయ్యగారు పుట్టి వారికంటు నూరు రెట్టులు ధట్టుండై 

వెలసెను, మన చేవరాజసుఫి పండితు-డుగాన్సి పండితపుత్రుండు గాండు, 

ఇతనితం డీ రంగమన్నా రయ్యగారు వ్యాపారసరణిలో. జేయి తిరిగిన 

వారు. ఆయన శతసంవశ్సర దీర్హాయువునంది మొన్న 1921 లో. బుర్ర 

ఛోశమనుభవించ్చి రెందే(డులుంకి మణీ మరణించెను. 

మన తేవప్పెగుమాళ్ళయ్యకు చేవరాజనుధి యను వేరున్నటులు 

మన మెలు(గుదును,. చిన్నతేనములో నీయనకుం జిన్నయ్య యనికూడ 

వ్యావహారిక నామ ముంజెడిదంట. (శ్రీ పరవస్తు చిన్నయసూరిగారి శిష్య 

లుకు, విశ్ళగుణాదర్భాంధ్రీక ర్మలు నైన శేవప్పరుమాళ్ళయ్యగారి కడ 

మన దేవరాజసుధి శాన్యనాట కాదులు, వ్యాకరణము సించెను, పదు 

నొటుసంవత్సరముల వయస్సు దాంటకుండంగనే “మె[టిక్యులేవన్ ' పరీశు 

ను శ్తీర్లుడై , (పవేశపరీతకుం జదువుచుండ6గా, సంసాొరపు(జిస్కు లు 

చక్కు తటస్లి స్టిం చి, యాచదును నంతతో నాంపివేసినవి, విస్తారమగు 

బధిరత్యముండిన కారణమున దోరతనమునారి యుద్యోగముల కాససడక, 

' జేవరాజసుధి సావాుకారులదగ్గర నా(శ్రయను సంపాదించుకొని. 

కొన్నే ండ్డుగడపెను. ఆనమయముననే యాం్యముు అలు సము చక్కొగాం 

గృమిచేస్తి తెనులొల్ల స్వయనుగం జదిని చూచీ, సంస్కృతములో 

(శద్ధమై సిద్టాంతకాముది పించి కొంతతర్క ము, కొంచెము మోమాంస 

గుపముఖమున నధ్యయనించెను, ఆ సాహిత్యపు సాహసముతో 

' భగవద్గీత” తీసి విెక్రీపార్థ (ప్రతిపాదకముగ నొక వ్యాఖ్య (వ్రాసాను, 

అరచనయే యాసందనము(ద్రోలయమువారికి 'దేవరాజసుధికిం జెలికారము 
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ర్టీర్టి ఆంధ రదయితలు 

గజిపెను తచాదిగ సీ చేనరాజు (ప్రాచీన కావ్యములు, శతకములు, 
ఛారత భాగవతాది పురాణములు పాళభీదములతో సరిచూూచి సరస, 
పాఠములె త్తి వలసినవానికి లఘువ్యాఖ్యలు (వాయుచుం దెలులప 

విమర్శకుల కాదరణీయములగు భూమికలు 'వెలయించుచు, కవి జీవి 

తములు (ప్రమాణనూన్యములుగా. (బకటించుచు నానందము(డా 

లయము మూలమున బెలు/గుబాసకు వొజ్మయపువిందు లిచ్చిను, 

చిన్నయసూరివచనరచన నొరవడిగా నుంచుకొని దానికంు నొకమెట్టు 

దిగువనుండు సులభ భెషలో సంపూర్ణముగా రామాయణ భాగవతములు 

హృద్య గద్యములో (వ్రాసి. వెలుపరింపం జేసెను. వచనభారతను ఖోన్ని 
పర్వములు నూత్రమైనవి, మన బేవరాజనుధి వాజ్ఞియసేనా సౌధ 
మునకు ఆనందము(దాలయమువా రాభార స్తంభాయమానులు, . 

ఈయన చివరిదశలో (శ్రీ) నూర్యరాయాంధనిభుంటు కార్యవ్యవ 
వార్తగం బనిచేసి తన్ని ఘంటువునకు బవుు (గంథపరిశీలనము. గావించి 

పదపదార్థము 'లెత్తియిచ్పెను, పాండితిని మించిన వినయగరిమ 

కలవారీయన, 



వత్సవాయి వేంకట నీలా దిరాజు 

1881-1939 

తృత్తి్యయుండు. వనీస్టగో(త్రుడు. తండి: వేంకట సీతారామరాజు. 

జన్మ స్థానము ః మా'డేకట్లు. నివాసము : తుని, జననము: 1881. నిర్యా 
ణము: 1939 సం. కృతులు : ౧. ఆం(ధ్రష గ 

1920 ము(ది.] -౨. అర్యధమేభుసంచేళము [1912 ముది] 3+ 

జ్ఞానశాకుంతేలము [1933 ము(ద్రి] ఈ, విక్రమోర్వశీయము, ౫, వం 

ప'కాగ్ని మి(త్రనయా [అము(ద్రికములు ] 

ఈ నీల్మాదిరాజుగారికి "జేశములోం గవీరా జని ప్రసిద్ధ వ్యవ 

హారము. ఈయన తేని సంస్థాన విద్యత్కని, రాజులలో? గవి యగు 

టయు గాక్క కవుుఎలో రాజగుటయు నీయనకుం గవిరొజబిరుదము 

చరితోర్ట మయినది, ఈ పద్యము వీరి నంశాది విశిష్టతను విస్పపష్ట, 
థు లు లు 

పజణుచును, 

సీ రొజకేసరినర్శ రాజేంద్రచోళాది 

జనపతుల్ కూటస్థ్ర జనులు మోకు 

భూలోక నై కుంఠతపులు రంగ సంకు 

కరు లన్వవాయదై వములు మాకం 

తెలుగురాయన కేంద్ర తిన్నురాయప జగ 

త్సతు లన్వయప్రడీపకులు మోకు 

భగవత్సద ధ్యాన వర విళిష్టాద్రై స్టర్" 

నుత మన్వయ(క్రమాగతము మాకు 

గీ, ననికి వేనుకంజ చేయక యసుకృణములు 

వదలి డివిమూజకోలు స(ద్వతము మికు 



960 ఆంధ రచయితీలు 

శళుకుకనకంబునకు 6 బరీనుళము వోలె 

శావ్యనిర్మాణ మతి యశస్కరము మీకు, 

అంధ మేఘసంబే శఛావతారికలోం గవిరాజుగారు తమ సహాధ్యా 

యనిచేం జెప్పించుకొన్నటులు (వ్రాసిన పద్య మిది. 

ఈడు త్రియశవి, మోడేకుజు సంస్కృతీ పాఠ శాలా పండితులు ఆకొండి 

వ్యాసలింగశా స్త్రీ గారిసని ఇ భొనమున సంస్క తొం ధ్రసాహితి సంగ 

హీంచను. పాణిసీయమునను గొంత (ప్రవేశము కలిగించు కొనును, కవి 

త్రము మంచి చిక్కని వలుకుబళ్ల ళతో నుండి చక్కయగ నడపింపలల 

జరు లీయన, పెద్దన, తీమనార్యుండు మున్నగు వారిశ్తైలి ఏరి కవిక 

కొరవడి, భామ నిర్దుష్టము, శిష్టసమ్మత ముగ నుండును. కాళిదాసుని 

యభీజ్ఞా న శాకుంతలము, చేమ సంచేశము ననువదించి విలువరించిరి 

విక్రమార్వకీయము, మాళవికాగ్ని మి(త్రము కడం 'బెనిగించిరనీ 

శెలియ వచ్చును గాని యచ్చువడ లేదు, 

కాళిదాసుని ప్రతికృతికి నెన్నో పరివర్తనములున్న ని. అందులో నభ 

జ్ఞాన శాకుంతలమునకు మన తెలుగులో. "బేరుపడిన యనునాదములు 

. పదిపదు వైదుదాశ నున్నవి. (శ్రీ పరవస్తు రంగాణార్యులుగారు (ఏరిది 

 “*ిండంకములు మాత్ర మే “సక్ లవిజ్యొభి వర్థనీవ త్ర? లో వెలువరింపంబడీ 

. నది) కందుకూరి వరేశలింగము గారు వేదము వేంళట రాయ శా స్రీ 

"గారు రాయదుర్గము నరసయ్య క స్ర్రిగారు, దాను శ్రీ రానుకవిగారు, 

' వడ్డాది సుబ్బారాయాడుగారు, నిడమరి. జలదురా (ప్రసాద రాయడు . 

.. గారు, మం(తి(పెగడ భుజంగసోవ్రగాకు, కాంచనపల్లి కనకమ్మగారు ' 

పరి శాశీనాధథశా శ్రీజకు పీరెల్లరును ఇాకుంతీలాపరివ ర్వనకరలు: 

"ఏ క్రకవాత మనక విశాజుగ్భా శోకరు?  టంతెలులపసేతలో. విశేషములు 

నస గరండా్లపి వలను ఫ్లో ర్గమ్తల్య తుక్కు దుక ఆెలిలింప, Pe. NEE WAC 

iim wee ert am గాణ pei aw, 



వత్పీవాయి వేంకట సీలా(ద్రిరాజు 961 

వ్యాఖ్యాన సాహాయ్య నున ఛాహ్య్యప్రాయముగ 6 జంచి రచించుట 

యొకటి. నంన్కృతమునను, డెకుణపనను దొల్సి (ప్రచురితములగు (పతు ' 

లన్ని యు(బట్టి మాచి పాఠ భేదములు, (పక్షి పృ (పజేశములు "అస్సగయబరి 

కించి పూ ర్వ్యాపరసందర్భు ములు తాబునూాబుగాకుండ జేయుట రెండవది. 

కవితాధార సంగతి వేజే చెప్పణేల ? ఈతీరున జాలువాటుచుండును, 

సీ రాలియున్నయని కీరముల తొజ్తలనుండి 

దరి సీనారముల్ వెట్ల[క్రింద 

తెలుపు చున్నయ వింగుదీ ఫలో జ్భేదంబు 

జిన్డులె యందంద దొడ్డశిలలు 

'మలలగు చున్న్నయవి నమ్మికతో డ చెప్పటి 

పగిది శబ్బముషై చి నృుగములెల్ల 

కలిగియున్న యవి వల్కుల శిఖానివ్యండ 

శీఖాంకముల నీళ్ళ -కేవుదార్లు 

నమూాతియున్న ని యాజ్యధూమంబునలన 

జివురుటోకుల "కాంతులు చెన్ను దరిగి 

'తో గియున్న ని గాడ్చుల? దొల(కి పాటు 

బోదియలసీళ్ళః జాదపంబుల మొదళ్ళు, 
“(పథమాం౦కను ? 

ఉ, (ఘాతముగాని పుహ్పయు, నఖంబుల. (దుంపని వల్లవం జను 

. న్యూఠముగాని రత్నము, రుచుల్ల బికోని నవాసవం బఖం 

డాతత వుణ్యసీతృలము నట్లనభుమ్ముగు నాల కౌంగి ర్ూ 

పొతిశయంబు నిన పనికీ నంచు విరించి నృజించి యుంవఖెనో! 

- శవిరాజుగారి మేఘసం 'బేశపుం చెలులు సేశలోని మచ్చు పద్యములు 

ముఖీ రెండు; ॥ # లీ 

pe wit ' 
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ఫా, ఆపీట న్నడిశేయి పీథింబడి కాం తాగారమున్ జేరు న 

ప్పూనుంబోణుల కల్లి బిల్సిగాని చూపున్ మావు "సెంజీక టిన్ 

సీ ఇంతే నొరగంటి పె ప డితళుకున్ని ద్దంపు (క్రొమ్మించునన్ 

(దోవంజూవుము వారలుల్కు-దురు చిన్కున్ (మోంత లేకుంకుమో ! 

ఉ, పై దలిబాసె పీడను గృపామత్ కల్సిన లేక చెల్ళినో 

కాదన కట్టి పాటి యుప కార మొనర్సి నుడర్భనంబు మై "వెం 

నాదట నిచ్చవచ్చు నిడలందుం జరింపును శాశ్చడంగుతో 

లేదవుగాక (క్రొమ్మైఆగు లేమవియోగము నీకు (వేల్ళిడిన్ 

కవిరాజుగారు చట్టనిరుద్ధ ము = కూర్చొని మున్నగు జరనులు కోన్ని 

శాకుంతలక వికలో దో లించిరి. ఆనాటకములో సీచ పొత్రోచితమైన 

వాడుకభాష. యెంతసొగసుగ నడచినదో। 

క, ఇల నెంత వెడ్డదై నను 

కులవృత్తిని విడిచిపెట్ట గూడదుగందా! 

తలచదుము చదుముకొని మేం 

కలం జం'పే బాపనయ్య కళటికోండయ్యా | 

సీల్మాదిరాజుగారు సిద్దాపురమురాజ్యమును బరి పాలించిన (శ్రీ రాజా 

వత్సవాయి వేంకటనింహ్మోది జగత్సతీంద్రుని యాదరమునం దుని సంస్థాన 

కనిగానుండి “పేరందెను. తునిశాణి (శ్రీ నుభ[(ద్రాంబిక యికవిని 

బహు గౌరవముతో. జూచినది, జేంటితుని రాజుగారు (శ్రీ వత్సవాయి 

చేంక' టసూర్యనారాయణ జగపతి రాజూవారి పట్టాభి పేక సందర్భమున. 

(బ్రదర్శనముచేయుటకే కవిరాజుగారు శాకుంతల మొంధ్రీకరించినటులు 

(ప్రస్తావనలో నున్నది. (శ్రీవారి సంస్థానమున నీయన జేగీతయమానముగ 

ఛతావధానము గావించెను, ఆంధ్రభారతీ తీర్ధనారు * కవిభూవణి యను 

బీరుదముతో సీయనను సత్క-రించిరి, కవి పాజుగారు శొను శతోన 

: జాని నన్న నరగతీ యాపద్యునులలో? జేరుొసిను, ' On 
“కీ “a (| 
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ఛా, నానాసాధు సభానదార్య నుమనోనాల్లీకనాళ (పణా 

భ్ధీ నిరాగ్యజ నికీతుమాన సువ-చో లీలామృ తొ స్యాదనా 

పొనఃపున్యరసోద యుండ సుమనః పడె ౧కసంవేశిత 

(శ్రీ నాథుంక శతావధాన కవితా సింహాననాధీకుండన్, 

మ. తుని రా జేంద్రుశతావధాన కవితాతుషప్టాత్నుం గావించి యా 

యన సమ్మాన విభూతివై * సుకవితాయద్య స్త్రి రా జ్యేసకి ! 

మ్మునురీతిన్ గవిరాజటంచును జనం బాబాల గోపొాలమున్ 

వినుతింప న్విలసిల్లు వాండ 6 గవితా విద్యానవద్యాకృతిన్ ం 

నీలాద్రిరాజుగారు కవియ్కు శ 'తొవథానియుగాక మంచివిమర్శకుండని 

“అంధతు(తియులు ’ అనిన చిన్నపు న్హకమువలనం దేల్ల మగును. 

శ్రీ చిలుకూరి వీరభ[ద్రరావుగారు “ఆంధులచరిత్రము” లో నాంధ్ర 

జీశమును బరిపాలించీన కాకతీయులు సూర్యనంశ క్షుత్రియులని తొలుత 

(వాసి, తరు వాత. జతుర్థ కులజులని మరల(వాసిరి, పరస్పరవిరుద్ధముగ 

నిటులు [(చోయుటకు. గారణమేమని యడుగ "మొదటిది [భవము 

యనియు, రెండవది (ప్రమ యనియు. చిమ్మట వాదించిరి. అప్పుడు మన 

కవితాజుగారు (శ్రీ, రావుగారి (వాంతను నసపమాణముగం గాదని వాదించి 

కాకతీయులు శ్ర(త్రియులే యని యీ వుస్తకములోం చేల్చి (వ్రాసిరి. 

ఈ కూర్పునకుం బీకీకనాయుచు విమర్శకాగ్రోసరులు కానీభట్ట 

(బ్రహ్మయ్య శా న్ర్రీగారు చిట్టచివర నిట్టులుత మయభి ప్రాయము వెలి(బుచ్చిరి. 

ఈ (,_,వతాపరు(దాదులు శూద్రులను (భమ పల్వురకుం గలిగినది. 

నేనును నందులోని వాండ'నేగాని (శ కవిరాజుగాను (వాసిన యా 

(గ్రంథము ఇరాచినతరువాత శే నిదివజకుం దలంచినది తప్పని (గహించి 

దిద్దుకొన నలసినవాండ నయితిని, ”’ 

ఈ యుభయనాదములలోని సాధుతాసాధుతలు నిర్ణ యించుకొనుట 

కిది సమయముగాదు, కవిరాజుగారు చక్కని నిమర్శన వ కీ కలవారని 
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* ఆం(ధ్రత్ష, _ర్రి) యుల ” వలన బత్యరు. మగును, అేమనకుం (బస్తుతే 

వివయము, 

సీలాద్రిరాజుగారు అచ్చ తెనుగులోను జక్కని చిక్కని కవిత 

నంతరింపణగలరు, ఈ వృత్తాంత మో చాటుపద్యము చాటు చున్న ధి. 

,ఉ, గూటిపులుంగులన్ ముంబుగి కూళతనంబున శేయునటి వో 

'జేంటటలు గీటలున్ జమునిఏటికి బొటలు రాచపాడికిన్ 

జేటులుగాక నూ ర్రురెద' జిందజవందణవో రొద౯ొ దెసల్ 

బీంటలువాజలా ననికిం బెండ్లీకి బోయినయట్ల పోవలె౯ 
సూటి కొలందికిన్ దివియం జూచి నిగిడిన మూ గృేతివో 

లీచి తనంత తావలచి యొక్కటిపై (బడు వూవుంబోండి మే 

మోాటిన చన్నుదోయి వలె మందికి రావలెనొక్కసెట్ట వె 

పాటున (కొ_త్సనెత్రంకలవమ్ములు (గన్ములగల "బీరురమ్ము నో 

నాటవలెం దగం డననునమ్నున బూరోొ,.ని ముమ్మురంపు మై 
తీటటలువోం బెనంగవలెం ేనియ నేటలవోలె నెళ్తురుల్ 
నోటయబడంగ నాడ్గజచి నూల్కొనలావలె నీడబోని పో 

'రాటమునం దొడల్ విడిచి (గక్కున నక్కునం జేర్చు వేలుపుం 
భోటి చనుంగవన్ మిగులం జొక్కువలెన్నతి 'జరసంబుతో 

. నోటమిలేక కా (బతికియుండినచ్లో మగలెల్ల పీంచపో 

_ మేటినుగం డనంగం బుడమిం బసమిజలో నేలలావలెక్ 
. ఫోటుపడంగ నొవ్వూ తమపాడికిం బాలక దుక్కిముచ్చులై 
_కూటికొజంకలేక తిని కూర్చుని యొండిొరు నిక. సక్కివున్ 
+. మూటలనాడిగొంచు వెడనవ్వులతోడన (ప్రొద్దువుచ్చి మై 
ల. కొంతయున్ జముని పాల్పడి పోనంగ'మే వెయీమెపో 

స్ట కొలంబువార మని మిోాసలు ద్రువ్వెడు రాచ నారికీ౯ గ్ 
ty, 

meas . rade జ అట మల 
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19882 
తెల గాణ్య వైదిక శాఖీయులు, తల్లి! కామాథ్నీ,. తండ్రి! సుబ్రహ్మణ్య 

ళర్మం జన్మ స్థానము: నెలూరు మండలములోని కలువాయసపురము, నివా 

సము; కడప. జననము ఉం? - 1882 నం! విరచిత కృతులు: 

౧. (బవ్నాపుశాణము, ఛి, (బ్రహ్మాండ పురాణము. 3. కొ మారి కాఖండము 

(సాం చాంకర్గకము) రో, సర్వనుంగ శౌ పరిణయము [మహా కావ్యము] 

౫. హాలాసమాహాత్శ్యము ౬. లలిచోపాఖ్యానమ 8. (శ్రీమ(ద్రామొ 
యణను రొ సం[గ్రహరామాయణము గ. విచిళ్రపొదు కాపట్లాభి"షీ 
కము ౧౦. పాండచాజ్ఞా తవానము. ౧౧, నజ సార్వథొమ నిజ 

యము ౧-౨. నీతా స్వయంవరము. ౧౩. "సుభ్రక ౧౮. కీరవాణి 
౧౫. మనోరంజని, ౧౯ యతిధర్మ (పడీపీక ౧౩. నధ్రీతిలక. ౧౮. కడప 

నుండల చరిత్ర ౧౯ ఊదయగిరిముట్టడి ౨౦+ (శ్రీక్ళ స్థావతార తత్త్వము 

౨౧. (శీరామావతార తత్త్వము (కొన్ని యము(ద్రితములు] ౨-౨. శ్లేదా 
రారు ణాచల ఖందములం (నొ-౦దాంతర్గత ములు] ౨3. హృదయా 

నందము. [కల్సిక (ప్రబంధము-పద్య 'నంఖ్య మూడుజేలు" ౨౪, (శీళంశర 

గురువర చరిత యు [3 జలు పద్యములు] ౨౫. కవినిలాసము, ఇత్యాదులు, 

ఆధునాతనాం(ధకవులలోం బుఠాణవాజ్బయనునంక య జూచిన వారు 

నలుగు కై దుగురు మూత్రము, వారిలో భారతరామాయణముల నాద 

రింఛినవారి సంఖ్య పెద్దది, సంస్కృత ములో అస్ట్రాదశవురాణములుకలనవ్రు 

గదా! వానిని జూతుచున్న పారు తక్కువ నే డనువాద వాజ్బయ మునకు, 

విశేపించి పొరాణగాఢలకు మనవా రంతగా6 జెవు లాగ్గకపోవుటచేం 

గాబోలు భారత రామాయణాదులై న నాలుగైదు పురాణములకంెం 

చెలుపబానలోంల బురాణములు లేవు, 

ఈకొటంత కొంతవలుకర డీర్చినకళాప్రవూర్ల జనమంచి శ్రేపా ద్రిశర్శ 

గారు యావచాంధ్రమునకు నభివందనీయులు, ఏరు (పస్తుతము కడపలోని 



ల్లీగ్రగ్ట ఆంధ రచయితలు 

' లలితొవిలాసము + న వుణ్యజీవనము గడుపుచున్నారు. వీరి యుభయ 

భాషాపాండిత్య మ(ప్రతిమానము, పొశాణికత గృ (పరిజ్ఞాన మనమానను, 

ఉపనివత్తులు చదివిరి. సూత్రభామ్యము నెజీల్రి. 

-శీసాద్రిశరగారి యభినివేశ మాశ్చర్యకర మైనది. పీకు (వాసిన 

పద్యములు 'మొ త్రము లక్షకు మించునేమో ! * పొండిత్యమున నున్న 

వన కవిత్వమున లే” డని కొందణి వాదము. వస్తుస్థితి నిర్ణయించుట 

తరముకాదు. ఈ విమర్శ కొ(గినవారు ప్పరాణక వులలో నెందజుందురు]! . 

పీరు (శ్ర్రీనుద్రామాయణమును  'జెనిగంచిరి, అది స్వేచ్చ్భాను 

వాదము గాదు, విద్యార్థులకు శాతయు నులభముగాం దెలియుటక ' 

' శ్లోకమున కొక పద్యము చొప్పున (వాసిరి. విసువు విరామము లేక 

యిన్ని పద్యములు (వాయుట కవి కోండ వలసిన గొప్పళక్తులలో నొకటి, . 

శర్శగారు నరూ ర్రీభవించిన ట్రై వభ కి* ఫీరి గ్రంథము లన్నియు భగవ 

తరములే. (బ్రన్నావురాణ మా-ం(ధ్రీక రించిరి. (బహ్మాండవు రాణ మునున 

డించిరి, స్కా.ందమున శీశానురి శామూారి కాఖిండ ము శీదారారుణా 

చలఖండములు పరివర్తన 'మునరించిరి, "తొండ నక్ళష్ణ భాగవతము ఆః సర్వ . 

మంగ ళాపరిణయము-హనుమద్విజయను-శృష్ణా వ తారత తము (12భాగ . 

'ములు)-రానూన'కాోరత తము (10ఫోగములు).నంగ్రహా భారత 'భాగవళీ 

'శామాయణములు = ఈ(గంథమలన్ని యు భగవత్ప్సంబంధములే గజా). 

జరి త్రవిమయము/హూడ నెజుంగదు నని కడపమండలచరి(త్ర - ఉదయ; 
| 

ముట్టడి రచించి చూవీర్, శర్మగారికి మనుచరిత్ర మనిన 'నెక్కున మకురకీ. 

"పెద్దన: వీరి దృష్టిలో. మపహోమహోర(ధకవి, ఇతని జన్దాదికమున 

గూర్చియు, 'సీతని కవిత్వవిశేవములనుగూర్చియు ఏకు చక్కని పరోధ 

నములం జేసియున్నా రు, అవి సమంజనముగా నుండును. పెద్దన బ్యాం 

మండలమున౭౫6- చ్యూపాటునీమనుందు * దోరాల ” గ్రామమునల బ్లూస్ 

సని ప శేశ్ష లి కట వంతలు గాకు (సాసీరి. ఈవిమయమున నణేక' సల్ల 
[1౯:40 
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పరిశోధనల జేసి నపమాణముగా నాయన వాదమును గా దని వాదించిరిః 

ఇది వీరి చరిత్ర పరిజ్ఞానము వెల్లడించుటకుం బనికిపచ్చును, పీరు ప్రత్యే 

కముగా ' మనుచరిత్ర హృద యావివ్క.రణము * రచించిరి. 

చిన్న నాట శీసాది శర్మగారు కడపలో విద్యాభ్యాసము కొన్నాళ్లు 

చేసిరి. అక్కు_డ ససిగం జదువు సాగి కాళీ పట్టనమునకు( బదునొకండవ 

యటం బయనము సాలించి కాలినడకవోే నాలు ేండ్లకు వారణాసి 

'జేరకొనిరంట. అచ్చటం నొని ఇనశ్సరము లుండీ సంస్కృృృశవిద్యాధ్యయ 

నముగావించి వచ్చి, విజయనగరము, కసివికోటలలో. బండితసన్ని ధిని 

స్కంధ(త్రయాత్మక జ్యోతిర్యిద్య నభ్యసించిరి, జ్యోతిశ్ళాన్రుమున శర్శ 

గారు చాల. (బ్రజ్ఞావంతులు, 

జ్యోతిషము ఇెస్తుచు నంది నాశ్రయించి తీరుగుట పీరి కిష్టము 

గాక కడపలోని యాంగ్ల పాఠశాలలో నాం(ధ్రపండితులుగా. (బ వేశించిరి, 

సెల్టూరిక డనున్న జన్న చాడశ్తే శత్రమునం వినాకిసీతీరమున కామాశ్షీ 

మల్లీ కార్జునుల సన్నిధిని వీరు నడుమనడుమ బెక్కు-నెలలు వసించి తపము 

గావించుచుందురని వినికిి ఆయుపాసనామహినుచేతనే వీరు మహోోత్సా 

హముతో గంటకువందలు పద్యములు(వాయుచున్నా రని చెప్పుదురు, 

ఓఒకనుబోళయు బిట్లు (వాసిరిం 

, అ. నె ఉన్నళవులలోన; ఉన్న కవులలోన 

నిన్నీ కృతులు (సయం గన్న 'జీవరు ! 

రోను: డల్లపోతరాజునకుంబో లేం 

బలుకుదోడో యీయొ | లలిత నీకు, 

ఏరు నరొంకీతే చెంనరింపలేదు, జనమంచి కోఠగోరు విద్వత్కవు లేగాక 

సత్త ములు సగవ్ఫాదయులు, పరమభొగవతో త్తములు, దుర్విమర్శన 

ములు దురహలికారములు. సీరికినచ్చశ్రు. ఒక ప్ప గక్క-డో రక సభలో 
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మన శర్శగారిని వ్య క్కిపరముగా దూవీ,0ప ముదలిడిరంట. ఆ సభలో 

శర్శగారును గలరు. కాని నారు నవ్వుకొనుచు నూరకుండిర ట, 

అయినను సభా వేదికకుం (బక్కవారి ప్రోత్సాహముచే నెక్కక తప్పినది 

కాదు. లేచి చెప్పినమాట లివి; “మహోజనులారా! ఈసమయమున 

వాద (పతి వాదములు జరపుట నొ కిష్టములేదు. వనాండో ఎన్ని తరముల 

[కత మో జనులయెడ నుంచిగా ములంగుచుందుటచే మూకు “జనమంచి” 

యను నింటివేరు వచ్చినది, ఇప్పుడు చేరును మొగము చెండుకొని నాకీ 

వలె ననవనరముగా నొ (ప్రతిపక్షుల వినుర్శించితి నేని మాయింటి 

బీరు నేతిబీజ కాయను. జేసిననాండ నగుదును, ” ఈ చాక్యములలో: 

శర్మగారి సహృదయత వ్యక్త మగుచున్నదిగదా ? మహాకవులకు 

'నుంచితనము తోడైనచో వచింసనేల ? "కేసూదిశర్థుగారు దత్తమండ 

అమునేకీ గాక తెలులప బుడమకి వన్నిదెచ్చు కవులు, నాస్తికళా 

(పొబల్యముతో నిండియున్న 'నేంటికోలమునకు శర్మగారినంటి ఛాగఎక 

కవులు వారి (గంథములవంటి భక్షి రసపూరిత గ్రంథములు మిన్నగా 

జీనింపవలసి యున్నది. శర్యగారి గ్రంథము లెల్ల వెలునరింస దీశ్షీంచిన 

శ్రీ వావిళ్ళ వేంక శేశ్వరశా(స్ర్రీగారి నఖినందింపవలయును, | 

"కళోప్రపూర్తులు, శావ్యస్మృతి తీర్థులు నగు "శేపా దిశే ర్శగారిని గూని. 
కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డిగారి ప్రశంన యుదహారిరపందగినది, “వీరి కవి: 

త్యమునకు ఏరి వీనయాలీశయము శోభను గలిగించుచున్న డి, కవిత్వ ఈ 

పాండిత్యనులకును సోజన్యమునకును నిత్యనంధి 'ల్రేదనుట నున మోతింగిన 

విషయ మే. పీ రెవ్వరినిగాని యకిశ్తేవొంచీనట్లు, ఎన్నరీతోగాని పోడనే 

నకుల బూనుకొన్నట్లు గానరోదు. "సొజన్యతు. పరి శలంకోరము 

౯ వ్రఖ్యూత్నిక్ని (పాకులాడు వోరుకోరు 4: , EE. » sabe J 
వ. op 

. శర్భగారి+క నిత్యము థో రాళథోరణీ గలడి.. :పీరీ (గ్రంథము అన్ని, at 

సననాదములే చుగటుటేల గళ్లు నాగఫీకిభుటి శందగా. (గరిక 



జనమంచి శేషాద్రి కర్ణ ద్య 

“తెలిసకొనం జాలము, కౌవమూరికాఖండమునందలి గాొరీశంకర వివావా 

ఘట్టమున ఏరికవితాధార జావ్నావి వలె నిట్లు పొంగారుచున్న ది, 

ర్, 

కం 

రం 

కనిపెట్టుచు (బొవ్మూణపరు 

లనూన పద్ధతిని సాగునట్లానరుపలాం 

దనయాన్వయములం జెప్పం 

గను బూని హిమాద్రి యనియెం గన్యక దీనిన్, 

వీతరుల చాహిటిగ నా 

నుతగా నెటు ంగ దగును కుభగుణ నిలయన్ 

మతిమద్వర్య నొసంగేద 

హితమిది లో కాళి కన్న యిచ్చ పొలయుటన్, 

అనియూరకుండె; నల్లుని 

దనంబడు వంశం ెజుంగం డయ్యెంగానన్ 

మునిముఖుల నడిగ వంశం 

బన నెయ్యది శంభుని దని యంద చేజులమిన్, 

మః, వనడాశ్షుం డిటు పల్కె.; నెవ్వరిని నీ వార్తన్ వచింపంగ చే 

రని చారిం గని (ప్రశ్న మోావడిగినన్ రా దు_త్తరం 'బెవ్వ 

నను గుర్తింపణరాని యన్వయము వింతంగాంచు సీయల్లునే 

యనుసూదంబున( (బశ్న చేయు; ముతయే యానా _ర్తలం జెప్పేడున్ 6 

క్, 

క్ట 

వినుముహి యే యహీి పాదము 

ల నెటుంగుంగాని యెనం డిలొస్థలిం జేస్సం 

గను బాలుని తెలియుదు; నని 

తన గోత్రము జెప్పండేని తగ మద్భోగీనీన్, 

వసలంగ ఈడు; శంభున 

కషమూాన్యయు! డగుట్క నన నమ్మూటకు నర 
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“జెసలాను వోసధ్యను; లొ 

సుసమయ మూా'వేడుగలకు6 జోటయి యుండన్. 

చ, హరుడిపుడేవి యుత్తరము నారసి యిచ్చునో పీనులార ని 

తృరుణమునందు వింద; నుని త గతిముందుచు సభ్యు లెల్ల నుం 

డిర్సి ధ్వని యద్ది తా నట నీలగళుండు విమర్శపద్ధతి౯ 

వరమతి నెన్ని భీతుండగు వానివిధంబున నాన తొన్యు.డ్రై. 

(గంథవిస్తారరచనలో నచటనచట గొన్ని వ్యర్థపదములు దోరలినను, 

శర్మగారి భారా వాహిక'మైన శయ్యలో నవి పరిగణింప దగినవికాన్ర, 

కవిత్వమే తపస్సుగా భావించి, యాపికతో మనస్సు నిలంబెట్టి యెన్నో 
మహోకృతులు రచించి యిచ్చుచున్న "శేషా ద్రిశర్ణుగారి నీవ రాయల 

సీమలో తెలుంగునీమలో విలువయిడశాని యొక మేలి రవ్వ, 

+ 



తిపురాన వేంకట సూర్య పసాదరాయకని 

1889 - 1945 

తెలగా వంశీయుడు, తల్లి: నారాయణమ్మ. కం|డ్రీ: తమ్మయ్య 

దొర, జన్మ సా నము : (శ్రీకాకుళము తాలూకాలోని స సాంతము. 

బననన : 1809 అక్టోబరు 81 లేదీ. నిర్యాణము: 1945. ముద్రిత 

కృతులు : ౧. నిర్భఛన కునూర సంభవము ( ౬. అళ్వా సములు. 

1918 ముది. ] ౨. రఘూదయను | ర. అశ్వా,. 1924 ము(ది.] 3, రతి 

విలాపము [ద్విపద శావ్యము 1926 ము(ద్రి] ౪. ెంయిలం రాయ బాగము 

[కాళిదాసుని మేధు నంబేళమునకు స్వతంత్ర జేశీయ గేయాను వాదమా. 

1940 ము(ధి] అము(డ్రితములు £ ౧. నిర్వ చన రఘువంళము | శ్లో కమునకుం 
బద్యుము గాంబెనింగించినది. 19సర్గములు ] _౨. ఇందుమథీమంచారము [ఆజ 

చరిత్రము] 3. ఉత్తరరామ చరిత్రము [భవభూతి నాటకమున కాం, ధీకృతి] 

రం కరా తార్జునీయము [ ఫారవికిం బద్యాం(ధ్రీకరణము] ౫. అజవిలాపము 

(ద్విపద ఇది “భారతి? లోం (బ్రకటించిరి] ౬ మృతజీసి జీవితాన్భుతము, 

[రమ్మయనిభూ।] తండ్రీ! కవి-గామణీ!?) అను మకుటముతోం. దం(డిగారి 

జీవితచరిత్ర (ప్రతిబింబించునట్లు (వాయంబడీన చిన్న గ్రంధము] ౭. శ్రీరా 

మాళ్వ'చేధము [పద్మపురాణములోని పాళోళఖండము, ఇది యనం 

పూర్ణమ) రా శ్రీభగవద్లీ తామ్భృశము ('చేశీయ-చృందోగీతిళలలో 

ద్వి పా్యశ్రనాటికగా రంచిపంబడినది |. 

(శ్రీ నూర్య(ప్రసాదరాయకవి త్రిపురాన తమ్మయ రాట్క_పీంద్రునకుం 
దగిన తనయు(డు, ఇంకను కోడుకు కళా(వపూర్జుండుకా లేదు, సరిగా బదు 

నాలుగు చెలలేని నిండలేదు. తమ్ముయకని భగవదాజ్ఞకు బద్ధుండ య్యెనుం 

పాండితిలో.( గవితలో ఏరి రచనములను బటి పరికించిన వారికి “పు తొది 

బ్భేత్సృరాజయ) మ్మనిపించునా. నూర్య(ప్రసాద రావుగారి జననం 1889లో. 

ఆయనశేమి ? పరులకడకుం బోయి ేచాంపనక్కలణ లేకుండ, స్వేచ్భగాం 

దిని శేత్సులార నింత “పెట్టుకొను. (శ్రీమంతుల వంగడములోం బుఘ్టైను, 
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పసితనముననే తండ్రిని బాసీననాండని కడుగారాబమునః జెంసబడెను, 

పద్నునై బేండ్లు వచ్చుడాంక వేంటటమిదన్కు ఆటలమిదను గల డస 

విద్యపై శేదు, “తమ్మునదొరగారికి దప్పి పుట్లితివి నాయనా!” ' 

యొక పెద్దమానిసి వీధింబోవుచు నన్నమాట శళఈూలపుయలోకై, ముళ్ళ 

ప్రసాదరావుగారు వెంటనే యింటికిటోయి తన బుద్ధి చదువు బాటపై 

నడిపించెను. మనోగథము మంచిది గానం దను యింటి పండితుడు 

(శ్రీ ముక్కవిల్లి సాంబయ శా స్ర్రీగారి పారథ్యమాతో నడక చం చజ 
సాగినది, 

గురు జేవులు సాంబయశాన్ర్రీగారిని గుటిచి ప్రసాదరాయ కని 
“మృతడీవి జీవితాన్భుతము లో గనయజఆిచిన భక్తి గౌరవ మి 
పద్యములలో నారయం౭గలరు, 

మ, పారిభోక్తుండును శేయునీ గురుడు సీ యాస్థాన విన్వత్క-పీ 
క్వరుడౌ సాంబయశాస్ర్రీ ముక్కవిలి వంశీ! నచ్చ రత్నమ్ము మ. 
ద్గురు(డై నాండు సుమయ్య ! యయ్యునఖభుం గ న్లొన్న ్లీ నిన్లన్న యా 
దరమున్ భక్షి యు గల్లు? దరు విభూ! తం డీ! కవి ణామణే! ' 

మం పదునై 'దేడుల యీడు వచ్చుదనుకన్ బొలోచితకీడలం 
జదువుల్ మాని చరించునాకు. గవితాస క్రిం (బసాదించి య్య. 

ప్పీదమా దారికీ? (ద్రిప్సీ ఈ జదున్రజెప్పిన్ మద్దురుండెందు నర్సు 
తీ దయాళుండు గలాండె తమ్ముయ విభా! తండ్రీ! కవిగ్రానుణీ! “ 

॥ ; 

'మ ధన వికావిచ్చితిగాని యాతండిడు విద్యాబుద్ధులే నాకునీ '' 1. ఖో 
భశ సంపత్తికి మాటి క్రీర్రియు మవాత్సమ్మానముంగూర్భే, న! a 
త్యునమఘు న్నిన్నుం డదలంపస నెక్కు. డతండేయాం గానీ, నాక, శ అ 

 శొగశనినీ విచ్శితి గాదె కన్న య. విభూ! శయ్య! కనిగ్రానుణీ, “. # im 
| 



(త్రీపురాన వేంకట సూర్య (ప్రసాద రాయ కవీ భతి 

రఘువంశము మొదళొడ్సి కావ్యములు, నాటకములు మున్న గాం 

జదువవలసిన వెల్ల 6 జదినిరి, తెనంగులు తనివితీజ వినిరి, తండ్రీని స్థరణకుం 

'దెచ్చుచు, పండితుల మెచ్చు లందుచు జూనుదెకుంగు లో దియ్యని కపి 

తము కట్టుటకువ్యకమించిరి. రఘువంశము కుమూరసంభవము, శ్లోక 

మునకుంబద్యము చోప్పున జెవ్పీగి. మొన్న 1940 లో మేఘదూూతము 

నకు కడుం (గొ త్తరీతిని గేయములలో ననువాదము గావించి (ప్రకటించిరిం 
ఆంధ కాభిదాను(డని యీూయనకు బికుదమున్న ది. “భారతీతీర్థ ము) లో 
(శ్రీజయపు రాధీశ్యరుని వలన పకి “కవిభూవణి యను నుపాధి లభించినదిం 

వానితో బనేమి ? ఆంధ విశ్శకళావరివత్తు నారు 194కి లోం జిలకోమర్తి 
కవితో పాటు వీరిని “కళ్యావ్రపూర్ణు” లని బికుదనామ మిచ్చి మెచ్చిరి, 

నూర్య(పపాదరాయ కవి కనితాకభభోం (బవూగ్గుః డనుట కతని 

కృతుల పరమ్మప్రమాణములు. ఇక్క-నిమణికి ( దిక్క నమఖకవిత యాదరగ్శ 

ముగా నుండి మున్న టలు పదము పదమున( గానవచ్చును. ఫొలువు గల 

తెలుస పలుకుం గూర్చులో మంచినీరు మన కవిగారి కున్నది, ఏరి 

“నిర్వచన కుమార సంభవము లో నెల్లను గందములు, గీతములు, 

'పిద్దర్భత్తములు సెక్కు. లేవు, ఉదాహరణమున భొక మెత్తని పద్యము 
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క. కటనుల తీంటటలు వో గజ 

భుటలు నరళతరుల రాయంగాం 'బాల్వడీ తత్ 

స్ఫుటతరపరిమళభర ను | 

చ్చొటున న్నెత్తముల జేయు సురభిళములుగాకొ, 
౧ అ. ఇరా ప|| 

“రభఘూదయము ” లోని వొక రెండు (పకటింతును : 

మ, ఒక సొడొక్కొ-ముదాంథ సీందురము గండోద్భూత కండూతి కో 

ర్వక యి చెట్టునరాయ మాణేి వలపారన్ దీనిపై పట్ల దా 

వర్ 
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నికి నీవోర ధరాధిరాజనుత కన్నీ రుట్ల శ్లోకింది స్క J 

దకుమారుండను రాకుగక్ష తులు వొందం గుందుచందయునన్, "౫ 

ఉ, ఆదినమాదిగా నె (తిపురారి ననుం గగిటైరిం జేసి కుం 

భోదర యీహిమానది ఉహానుండీ యిటన్ దరింజేరు జంతువున్ ' 1 

గాదన కారగించుచును గావుయు దీని నటంచుం బంఫెం దో 

డో దయిళాకఫోలములతో నెలనవ్వులు వియ్యమందంగన్, న్ 

ఎని అ, ఏక, ఏ2 ప శ 

పేరి గంథములలో ణే పట్టులు వట్టిదూచినను తియ్యని వలుకుబక్ల తో 

గనుపట్టుచున్న వి. ఈయన కృతం లన్నియు 5 ననునృతులై నను, దనయ 

చీతలో నొక (శొత్తంయన ముండి యందగించుచున్నది, చుభుదూకము' 

నకు స్వంత (త్ర గేయరాసముగా వీరుగావించిన తెలుంగు పరివర్తనను 

సరి కృతుల “కెల్ల గిరీటయు. గోయరూపముగ నున్న నేంటి సలవ్షల్లో 

శావ్యముల్లకును నిది మస్తక మాణిక్యము, (శ్రీ) జయపురమన రాజుల్లో 

శ్రీ విశ్రమ'బేవవర్శుగారి కీ కృతిని 'పెంపుకుబిడ్డగ నంపి9, వారు డాని 

క్రీరామచంద్రున కర్సించుకొనిరి. ఈకృతి తోలుత “మొయిలు సంఖ్య 

లలో (శ్రీ "వేటూరి (సభొక రశ్వ్యాస్ర్రీగారు ముచ్చటించినటులు “ $y 

యల్ల నల్లన విరియుచు నల్పులు గొల్పుచు నమ్మత బిందులొలుకు నఖ. 

శకులటోలె నులలితములై జిలు జిలు మన6 జలుసలం జల్లుచు' జట 

జిందుచు విందులు నొల్పుచు నున్న పలుకుల పొలువుతో మురిపర్ణ 

టోయ్యారపుటూపుందోంవించు శయ్యతో జీళికెలయయతీరునం గడ 

దివ్యమైన పాటసౌరుతో నిశ నిట్లు తెలింగించు టన్యుల కసాధ్య 

దగిన టున్న ది, ...
, 5) 

| 

ae 

నీ, పువుందేనె సోనలై చెవులసండువు సేయు 

““ శలికిపలంంల నుద్దులొలుక నేర్చు 



త్రీపురాన వేంకట సూర్య (ప్రసాదరాయ కవి 275 

బథ్ధెమ్ములో. బాట పాటలో? బధెమ్ముం 

గూడి రా వోయిగా6 కాడ నేర్చు 

నరంటిపం డొలిచి తొనరచేత నిడురీతి 

భావార్థముల. దేటపజుపనేర్చు 

గానాభినయ నాట్య కవితాకళలలహార్చి 

యరుదార నాటకా లాడ నేర్చు 

సగ్వగతుల కీకును సంతస మ్మ్ర౮హార్చు. 

గాభిడాస నత్కవి మేఘ కావ్యకల్ప 

పువ్ససౌరభ లహరికా నూరి యైన 
మా మొయిలు గబ్బపుంగన్నె భూమహేంద్ర ! 

మొయిలు రాయబారము, 

వలునన్నె జోతిలేకల చుట్టణోంహాడి 
పొలుపారునే నెనిలిపురికన్ను పట్టుాడి 

యిలరాలం గొడుకుసె ల (వేముడిని దాని; 

గలువజే కిడుచెనిం గయిసేయు నాగారి 

సెలళాల్పు శిరసు వన్నెలలబే నెంతయు4 

'జెలుపారు కన్నుం గొల్కులతోడి గుహుని య 
ప్పులుగద త్తడి నవల మలగవుల మజు(మోత 

లలను బిట్టుతీమి గొండీలికిం దార్భగదన్న |! 

(కొమ్మెజపు, | 

థృట్టికవితతోనున్న యా * మొయిలురోయా'భారము ? (కొతృతీరుగలమై 
నచారువుగా నున్నదనుట నిర్వివోదము, యశ్షు(డు చిట్టచివర మేఘున 
కనుచున్న మాటల యందపుం బొందిక కనుంగానుఃడు ! కాళిదాసుని 

కవితతో నియ్యమందుచున్న దిగా | . 
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మొయిలురాయండ | యిట్లు మొదటివియు క్షీ6 

జాలశోకించు నీనకియ నో దార్చి 

నంది కోరాటలకా నలప నా చెండి 

మలనుండి వేవే” మరలి యేతెంచి 

తగినగు రులత్ చడం దరభాయ'తొవ్సీ | 

పంవీన నేమంపువా రృలం ెల్పి 

వేబోక తటీమళ్లై విరవోళిం (బదిలి 
తీలరు నాజీవము న్నిలుపంగదయ్య 

% # ట్ల ట్ల 

ఇట్లు నీదు మెబుంగు టిల్లాలితోడ 
సీకిన్నండు వియు క్రి లేకుండులగాక | 

ఈ మొయిలు రాయ'బారములోని శోయనుల తీరుననే “శ్రీ భగ 
వస్ల తొమృతము”” కూడ రచించిరి, కృస్టార్జును లిరువురు నిందుపా(త్రలు,. 
ఈ (గంథమింకొను ము[దణములోనికి చా లేదు, 

శ్రీ సూర్య(ప్రసాదరావుగారు.. 'తెలుంగుకవితలో నుంచి మంచీ 
మెలకువలు తెలిసిన సరసకవులు, కనితలో నధునాతన భావములు 
వీరియందున్న విగాన్ని భావావినయక మైన. సంస్కారము. వీరికంగీ 
"కారము కాదు. 1927 లో బళ్ళారిని జరిగిన ఆంధ్రసాహిత్య పరివ్న. 
వ్యార్షిక నుజోనళకు వీరి నధ్యక్ష్రులుగా నెన్ను ఖెనిరి, . 

NT 
Ty ' ' ,౯ 
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శ్రీపురాన వేంకట సూర్య (ప్రసాదరాయ కవి వీ? 

నెన్నో సన్మానము లందిన ధన్నులువీరు ఈయన ఇషజేవతా,పారన మున్నది ఫ్రీ ఇట్ట ( థి 

నీ, వానస్థలంబు లీ @ సరస్వతుల శ 

ద్దాంత మైనట్టి సిద్ధాంత మనియు 

జననంబు విద్యాయశ క్లీగుణాకరం 

బగు (క్రివురాన నంశాబ్ధీ యనియు 
వ ప్త బేపీభాగనతము జెల్లించి సెం 

పెనంగు తమ్ముయ రాట్కవీం(దుం డనియు 
నిత్య కృత్యము భన కీత్యర్థ మై నవ్య 

కృతి పువ్పపూజలర్సించు టని ముం 
జెక్పిళొనోట కుత్పాహంబుం జెందం దగిన 
యిట్టి యోాన్న త్య గరిను నా కిచ్చి నావు 

వినుతి సేయంగ దరమే నీ వినమ దనున 
దత, సత్సకు కరుణా కటాక్ష మహిమ, 

చ. కడుకోనీ యన్యులంగడుపు కక్క. ఆీతీం జేయి సాయపకుండం జాం 
గుడువలోం గట్టంగా నొరులకుం దగ బెట్టలం జూలినంత యె 
క్కుడుసిరు లిచ్చి దానం (బతికూల నుదొది వికార చేస లం 
బడి ఇడనీక నీదుపదభక్తునిం జేసితి వింతయొవ్న'జే | 

ల! 



తిరుపతి వేంకట కవులు 

1871-1919 

1870-1950 
ఈజంటకవ్రలలో మొదటివారు దివాకర్ల తిరుపతి ళా స్ర్ర్రీగారు, 

శిండన వారు చెళ్లపిళ్ల జేంకట శ్యాస్ర్రీగారు. తిరుపతిళా స్రీ గారిది 

ఇాలగాంటీశాఖ, అభిజనము ఏ ఎండిగండి ( కృష్టామండలము ). తల్లి: 

శేసమ్ము. తండ్రి  వేంకటావథాని, జననము : 1671 నం, నిర్యాణము ! 

1919. చవేంశటశాస్ర్రీ గారిది అరాదుదావిడళాఖ, జన్మ స్థౌనను : 

ఏనాను | ఫెంచివారిది ], నివాసము : కడియను. తల్లి : చం(ద్రన్ము. 

తండి ! శామయ్య. జననము 185701 (ప్రమోదూత సంవత్సర శ్రావణ 

శుద్ధ ద్వాదశీ సోనువాసరను, నిర్యాణము : 15 పిటువరి 1950 సం 

శివరాత్రి ఫుణ్యదినమున, నిరభిత్య్రంథములు ! పౌండవజననము, పొండ 

నోద్యోగము, పొండవాళ్వ మేధము, పొండన రాజనూయను, పొండవ 

విజయము, పొండవ (పవానము, ముబారాక నము, నృుచ్చకటికము, 

(ప్రభావతీ పద్యుమ్నము, 'బోలరామాయణము (నాటకములు, బుద్ధ 

చరిత్రము, అతు కకొపరిణియమను, ఏలానుహాక్ళ ధను, శ్రీనివాసపీలానము, 

'జీవిఫాగవతము, పతివ్రత, సుశీల, పూర్వనారిశ్చంద్రము, శివలీలలం, 

నొనోరాజసందర్శ్గనము, శ్రవణానందను _ పద్యకృతులం], విక్రమూ౦॥ 

'జీవ చరిత్రము, చంద్ర ప్రథోచరిక్రమా, వార్ష చరిత్రము, [వచనగ్రంథో 
ములు]. గుంటూరరి నీకు, గీరఠము, శృంఖలొకృణీశర ఇమా, పశార్థం 

పుళ్యాం, పళ్యశబ్దవిచారము, శని[(గ్రహాము [విమర్శ(గ్రంథముల్న, క్ 

వధానసారము, గుంటూరు శకావణానను, సినపొడు కళొవధానము, 
=. జేమవరా[గ్రహార శతావథానము [శతొావధానకృతులు]) ఇ'త్యాదులుం 

కోన మటిం 'వెణీంగియును దుందుడుళోప్స6ంగర6 జెంచీనార్ మీ" 
మానము "రెండు కోసలకు మేమె కపీంద్రులముంచుం. 'టెల్సలో 
. , క్రోసుల గబీవరుల్ మముగోల్యుండు _ గొల్బీశీని యో ' 
గా Hin 
wii, శ్ర ) bh 'పదనమోసములర దలటుంచి (ముక సం 



అని ప్రతినవట్టి కొన్నినా శ్లాంధ్రకవితా సామాజ్యము నేకచ్చత్ర 
ముగ బరిపాలించిన తిరుపతివేంకట కవులు జగ మెటింగిన (బ్రాహ్మణులు, 

ఆంధ దేశమున వీరి వేకు నెజబుంయని యభిజ్ఞుండుండండు. అభినవాంధ్ర 
కవులలో వీరిని గురువులుగా భావించువారు నందలమిాంద నుందురు. 

తిరుపతి శేంకటకవుల కేక లవ్యశిష్యుల మని చెప్పుకొని గారవింపల బడు 

వారు పెక్కుణు. అఆంధ్రవసుంధరలో పీకు సందర్శింపని 'రాజాస్థానము 

లేదు. అఆరంభదశలో. దిరుపతి వేంకటకవులు “తిరుపతి వేంక శేళ్వరు” 

లనియే  తెలుయనాంట వాడుక. ఈజంటకన్రు లే మహో రాజును లెక్క 

చేయలేదు. “అనుభవించితిబు దీవ్యద్యోగములను రాజాధి రాజులకన్న 

నధికముగను” = “వనుపనెక్కినాను ధరణీం[చులు (మొక్కంగ నిక్కీ 

నాము” అని "చెప్పుకొనుచు. (బతిపట్టణముు (్రత్మిగామము తిరిగి 

నారు; (ప్రతిదాతను డళ్భించినారు. వారిచేం . దగినట్లు నన్నానింపం 
బడినసశే - లేనిచో సహజకవితా ధోరణినిమొగము వాచునట్లు 
తీట్లుబదైములు వెప్పుటు ఈ కవులు సిద్ధ వాక్కుులని వారువెజచి 

పాదాశ్రాంతుల పట క్కు-చోట్ల జరిగినది, అనిదంపూర్వమైన వీరి 
యద్భుతశ క్రి కబ్బురపడి యచేకకవులు “శిష్యూఒవా' మ్మని చరణ 
ముల బడంజొచ్చిరి. ఏ యవధాన (పలిభ నరసి ెను/సమన్నీ 
లెందజో బిరుదముల నొనలీరి; సాలువలుగవ్విరి; సన్నానములు 

చేసిరి; వనుగులవై నూరేగోంచిరి, 

తిరుపతికవుల జీవిత మొక మబాభారత నుం బం'జీ పర్వము పరిశీలించి 

నను (బతిజ్ఞలు సేయుట, మోిసములు దువ్వుళొనుట, (పతిపక్షులను బరిహ 

_ సించుట, పద్ధవ్యూహములు పన్నుట్కు వానిని భేడించుట్క యొదిరి 

యొట్టివాండైన సాహసించి మోంది కురుకుట--యివిచూతుము, ఈ భారత 
మున గూడ రాయ బారముల రభసలు, శతఘ్నుల చవ్పుడులు, పాళు _ ఫథ్యప్రయోగములు, అట్టహోసములు్క, ఇాలుకుట్టనములు కలవు, ఉద్యోగ 
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విజయములు, రాజసూయాశ్య'మేధములు దీనిలోనివే, గీరతముకూడ 
సీ భారతములోనిదే. ఈ ఛారతసంగరమునచ “గుంటూారినీను కురు: 
శ్నే(తీము. వాగ్యుద్ధములవలనం దిరుపతికవుల యశశ్చందికలు నలః- 
మూలల వెల్లి విరిసినవి. లంత నిర త్యుముగా మవహాోరాజులన్కు మళళ 
పండితులను ధిక్కరించిన తెలులప కవులు (శ్రీరాథాదు లేకొందఖ్రో 
మనకు వినంబుడుచున్నా రు. 

' సంగరళ క్రిలేదు వ్యవసాయమునేయుట సున్న, నంతలో 
- నంగడి వేసి యమ్ముటది యంతకుమున్నె వాళక్కీ ను న్టీకిన్ 

బొంగు బుజానవై చికొని పోయెద మెక్కడిశేని మువీ చం 
. బుం గొనిపెట్టు మొక్కటి యమోఘ మి జేకద, దంతి రాణ్న పా ! 

మహా రాజునుగూర్చి చేసిన యీ మందభించులో నెంతయర్థము దా(గీ 
యున్న దో పరికింపుండు, 

ము అటు గద్వా లిటు చెన్నవట్టణము మధ్యం గల్లు జేశమ్మునన్ ' 
జటులస్ఫూర్డ్ శతావధానములు మెచ్చం జేసియున్న ట్టీ మా 

కిట రా జీయక యున్న దర్శనము నింకి స్యాని కీరా జోనం 

“నుట, చెప్పంగదవయ్య పాలితబుధా, కోదండ రామాభిదా ! 

నో రాజా విద్యాన్ భనా౯ విద్యా, నవ్రళో భాగ్యం మహోకజేక 
అతాపి దర్శనం నోచే త్క_వికాయై నమోనమః, స్స 

విజయనగర పభుని దర్శించుటకు వెళ్ళినపుడు, వారు సభ ఇేయింఠపక 
సన్మానింపగా నపుడు దివాను కోదండ రావుగారిని గూర్చి తిరుపతి. 
కన్సులు. (వాసిన , పద్యము లివి. రాజసందర నము ధనా వీత తోలాక్య 
ప్వాండిత్తీ 'వ్రధర్శనమునశే జేసికొన్నట్లు పలు పద్యములు. విశదవుః 
చేళ్నుచున్న ఫి, ఈ్మజంటకవులలోని యొకలక్షణను నానా రాజసండర్ల నా మ్రుభవుదున్న ద్వి _అవసరముగునపుడుు డాత య . 



తీరుపతీ 'జేంళట కొనలు 984- : 

సీచుంగ్రై నను వాని నింద్రుందుగా, చంద్రుందుగా స్లో క్రములు చేయుటయు, 
తిరస్కార భావము కనంబజచిన రసిక (పభువునై నం దృణ,_పాయముగా. 

దీసివై చుటయు వీరికి సహజము, ఇందులకు వందలు నిదర్శనములు. 

వేంకట రామక్ళ వక వులతో, ఫకొప్పరపుం గవులతో వీకు గావించిన 

వివాదములు భాషా చరిత్రములో శాశ్వతముగా నుండంగలతీరున నున్న వి. 
గీతను, గుంటూారినీను భూచునది, ఆ ప్రతిజ్ఞలు బన భయంకరము 

లుగ నుండును. 

7, 

ఛా, 

“శా, 

జఅంతుల్ నూనండు తిర్పతిద్విజుండు సీరం(థా వివే కాన్విత 

సంత (థాంత నిరంతరానృత వచ (ప్రశాంత్ దున్కల్ననొ 

ధ్య్వాంత (కాంత కంకాన్య నవ్యరవి టీవ్య ద్భవ్య తేకేంచిశా 

హంతా దంతుర సొశ్ర్రణాళికల నీపామ్మార్ప శేనాటికి౯ా, 

జుంతుల్ మొనండు తిర్చతి ద్విజుడు పర్యాయాదృ తొ నక సా 
ధ్వం తే యన్ కృతావభాన సమయ వ్యాఖాన నిఖ్యాపిఛా 

శాంతస్థాయి యశః (పనూన కవితా సొందర్య రాజద్లల్గో 

సాంతుఖా దేశికుణటార్చి (వాసీన యస త్యాల్ మాన కేనాటికిన్ 4 

' రావుల్ వీడు? మటుచు మిణ్కె_దవు ధీరమ్మశ్యుని న్నిన్ను దు 

ర్యా కపారుకొ సభలోని కీడ్చి భవచార్థ బావవాదాన్భ'కా . 

లాపంబు లొదలంట గొల్చి వయి నాలాయంబు శిశ్సీంచి నీ 

పాపం బూక్సి నతుల్ గ్రహించునంట! త త్పాగల్భ క్ట మూహించి లే! 
* “రాపుల్ ఏడండు జేంకటాచలి మ సారస్ఫార 'ఘూరాన్భతా 

లా పాం తేనన దాన్య కర్కట వభొల శభ దున్హా(ర్బహీః 

ప్రాపజ్ఞారత రా విలాంబు సవ చాప(త్సాప కాత్చీయ వో 

(గూపాసార పరంపరా విభవముల్ గున్పింప *శీనాటికిన్. 

“ డంబాల్ మాను నుటంచు మిక్కె-డవు (ప్రొఢమ్మున్యతాదోవమూ 

ఢంభై నట్టి భవనునంబునకు వ్రీడం బుట్టలాంజేయ ని 
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న్నుం బాండిక్య నిధాను లుండు సభయందుం బట్టి కెట్టించి ౫ ; 
ర్యంబున్నాన్ని యనుగహించునంటు |! త ద్వాళ్సల్య మూూహించిశే ); 

తిరుపతి కా స్ర్రీగారు వెలనాంటివారు,. వేంశటశా(న్ర్రీగా రారామ 
(ద్రావిడులు నై నను చేకోదరులవలె మెలంగుచుం బరస్పరసవా కారముతో 
నవధానములు్కు ఆశుకవితలు, ఆకాశపురాణములు (పదర్శించుటచే పీకి: 

చేరు త్వరలో. (బశ సి కెక్కి-నది, అవధానకళకు గౌరవము తెచ్చీన నారు, 
చులుకదనము కల్పించినవారును దిరుసతి 'వేంకటకవుతే, ఏరికిముందూ 
మాడభూావీ. వేంకటా చార్యులు, అంతకుమిక్కి.లీ ముందు రామరాజభూష 

ణుండు మున్నగువారు శతలేఖనీ (గంభథనంధానచాతురికలనా రున్నను, 
వారెవ్యరును దిరుపతి 'వేంకటకవులవలె జంటకన్రలుగా నుండి యనధా 

నములు చేసినవారు కారు, వీళావురసంస్థాన కవులయిన ేవ్రలపల్లి 

సోదరులున్సు వేంకట రామకృష్ణులు, అత్యద్భుతొవధాన కవితా (పదర్శ 

నముల గావించియున్నను తిరువతికవుల తీరున నవథానవిద్యను జగద్వి 

ఖ్యాతము వేసీసవారుకొారు. రాయల కాలమున నంది మల ల్లయ్య, ఘంట 

సింగయ యను జంటకవులు (పబంధరచరము వేసిరి, వారవధానము 
లొనరించి యుండిరో, లేదో జెస్పంజూలము, “జ చాశ్చర్యకరావధాన' 
కవితాసంపత్రి” ఒక్క తిరుపతి వేంళటకవియుగళమున"కే తక్కినదిః 

“నోణము కట్టుటాది వేంకట ళా స్రీ గారికిం గవితాొభిలావ యుంటడె. 

ప్రఖ్యాత ' శా న్ర్రపండితులు చర్ల (బవ్మూయ్య శాస్త్రి) గారి యొడ్డ 

స వ్యాకరణాధ్యయ నము, ఇరువురును మహళమేధా వ్రలుగాన 
నచిరకాలములో నాభావ్య మధికరించిరి, "జీఏఛాగపతము. నందు 

గురు స్తు స్తుతి యిట్లున్నది, 

ow: సీ అజర్ మ్లొదలుగాలో టి dn: 
t గ్ స్ట వ. 

న. 
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కన్న నంతానమ్ముకన్న నెక్కు.డుగా 

న దయాళుండు మమ్మూదరించ 

సెండ్లీ పరంటముల్ (నీయ మెలర గంటేసి 

యే గుణనిధి మమ్ము బాగువేసె 

లీండికై యిల్లిల్లు దిరుగసీయకయన్న 
మేయన్న దాత వూకింటనికియె 

గీ నక లదిగ్లేశ రాజన్యస భలయందు 

డంబుమిల శతావధానం బొనర్చి 

నిర్వహింపంగ నెన్వం జాళీర్వదించె 
నట్టిగురునకు. గృతి మిచ్చు టర్శవుకద! 

ట్రహ్మయ్య శా స్రీ గారికీ ర్హి పరమశాశ్వతము జేసిన శీమ్యలు తీరుపతీ 
వేంక టకవులే. ఇదియటుండ, తిరుపతి కవులే పరస్పరము శె ఫ్యో 
పాధ్యాయికయున్న ది. వయోాధర్శముచే “వేంకటతిరుపతిక వులు కావల 

సిన వారు పీరు, తిరుపతికవికం"ు వేంళట శాస్త్రిగారు ఒక సంవత్సరము 

ముందు పుట్టినవారు. సహాపాఠిదశలోం దిరుపతి శా స్రీ గారికి బద్యలత, 

ణములు వేంకట స్త్రీగాశే చెప్పినట్లు స్పష్టము, ఈ పద్యముదానికి( 
జారకాణం 

వీఠ తాల్టీయ కళతొవధాన కవితొ విద్యాసయో రాశీ) సం 
భృత శిష్యూంబుద నాజ్ఞభామృత రస వీతాఖలాంధ్ర మొ 

ధృత రజ్య(ద్రసికావతంసకృత వందిస్తోత్రమాలా వీభూ 

పితు మా వేంకటశాస్త్రి నేం బొగడెదన్ శివ్యస్వరూవ౦బునన్, 

తీరుసతికవి య(ప్రతీమానమైన పాండితీ (ప్రతిభయుం చెళ్లపిళ్ల కవి 
యసాధారణమైన మేధాబలమును బలసి: తిరుపతి వేంక కేశ్వరులను 

కెలుంగుకవులలో నగ్లోనరుల నొనరించినది, తిరుపతి లేనిజే వేంకశుళ్య 
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రుండు లేకు. వేంఠ కేళ్వరుండు లేనిజే తిరుపతిలేదు. ఈ జంట పేరులిట్లు 
కుదురుటయే ఏరిఘునతకు. గారణమని 'జెప్పవలయును, ఎక్కడవీనినను 
వారివద్యములే.  ఎక్కుడంజూచినను వారిశివ్యులే, వ (ప్రాంతమున 
దిరిగిన వారియనథాన (పశంసలే, “తిట్టుల్ తిట్టితిం దిట్టులంబడితి” నని 

యనేకుల నుంకరించినారు. అనేక వండితులను గద్దించివాగు, “అటు 

గద్వాలిటు చెన్న పట్టనము మధ్యంగల్లు జేశమ్ను” నొక యూంపూంి 
నారు. సేరి కాళీనాధ శాస్త్రీ నంటి యుద్దండప ండితుల 'నబ్చ్బా? యని 

వీంచినారు, మహామహో పాధ్యాయులు మై సైతము మర్యాదగా, దవ్సీంచు 
కొని తికుగుచుండెడొవాోరు. అది శీవలము వారిశాస్త్రుపొండిత్యము 
నకు జంకీయుకుటొస పీలుగాదు. తీకుుపతికవులు సంస్కృ ఛతొంధము 

లలో. 'బెద్దపాండీత్యము కలవా కేయెనను శాస్తేతరములందుం (బత్యేక 

కోనిన్నులె న మహామహులను గూడ మాటాడనీయక పోవుట మాత 

మాం(ధలోకమున కాశ్చ ర్యా వహామైనది. 

తిరుపతి శా స్రీ గారు ప్రాచ్య పాశ్చాత్య భావలయందు విద్వాంసులైన ' 
పోలవరము జమిందారు శ్రీ) కో చ్చెర్లకోట వేంకటకృష్ణా రావు బహద్దరు 
వారికడ నిలయవి జ్వాంసులుగా నుండిరి, కోన్ని వత్సరములు వారియొద్ద 

సరవ వేతనము. బడయుచు ననేకభంగుల సన్నానిలిపంబడిరి, ఇంతలో? 

గొల మో నుహాకవిని మింగి వై చినది, తీరుపతిశా స్త్రీ యస్తమయము .' 
ఇళ్ళ విళ్ళకని హృధయమునకు( బట్టరాని కష్టపొటు కలిగించినది, ఇర 

వకు నభీదముగా సంచరించిన సోధరులు. పేంకటకని దిపోకరొ స్త మయ | 
మును గుటీచి యిటులు పలవీంిను, - 

నోకన్న. ధీబలమ్మున - మ 

"జ్ కాదు శీశూబలమున నెంతీయు పచ్చా 

gm £ pr యున్న తోట్లు నాకము, ముసైన్,. Pr ఖ్ 

;/ 1 న్ 

ళ్! 
గ ల per ॥ sh, fame yr ' న ౯ 
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వంబవె దాయెన్కా కతని శేంబది కింక నెలల్ కొజంత నౌ 

ల్లా బుధ చూన్యుం డిందనుక నాక సల్పె శతావధాన, మే 

నో బపహాునాల్యమైె యొకట నుండియు నాతనిచేతి యూత (బు 

జ్ఞా బవుభావధానవుం బ్రసంగము లీశ్చుచునుంటి చెట్టులో. 
ఈ జంటకవుల సౌహార్ల మిట్టిది, “ఒక్కరు రచియించిరేని నది కాదగు 

దిర్బతి వేంకటీచుమై ” అను మాటలో నంత ర్యాహి నిగా ఏరి సౌ(భా 

త్రము వెల్టివిరియు చున్నది. తిరుపతి కవి నిర్యాణమున కిటీవల వేంకట 
శాస్త్రిగారు సెక్కు. కృతులు రదించిశారు. అనన్నియు జంట వేళ్ళ 
తోడనే ప్రచురితములగుట యొక మహాదర్శము, 

చెళ్ళపిళ్ళ ౫ ఏ కవిత్యపుణుడు, అనగా ఆయన నిలు వెల్లలోవితే. పండు 

వయస్సులో సాయన కలము థొన్ని వేల గద్య పద్యములు సృష్టించినది. 
న్యాసునినలె (వ్రాసినది తుకుచుట యాయన కలవాటులేదు. కడకాల 
మున విజయనాడ గవర్నరుపేటయందలి యద్దెయింటం _గుక్కిమడత 
మంచముసె కావీనభారియె పకుండియుండెడి యా జరథనుకా ర్తి నెంద 
జెందటో దర్శించి పోవుచుంటెడివారు. ఆయన మెట్టిన (పేశమే యొక 
దివ్యతీర్థము, మనను వచ్చినచో వచ్చినమూనిసిని బలుకరించును ; లేనిచో 
బలుకఢీ రించుట కూడ నుండదు, నచ్చినవాండు వచ్చి కవిగారి చరణములు 

కనుల కద్దుకొని చక హైబోవును అ యాగంతుకున క జే పదివేలు, 

యోవనములో వేంకట శా న్ర్రీారి యుసన్యాస వాణీ మేజువాణీ ఆయన 

నభలో నుపన్యసించు నపుడు వేనవేలు విణుంగయిడి వినవలసిన బే, 

యోననములో నేకాద్కు వన్హీ పు*ర్తి దొటిన తరువాతః గూడ వారి 

కంఠస్వరములోని రుం కారము మాధుర్యము నకులలేదు, ఎంత నానినైన 

నప్పటి కప్పుడు చుఖవీథానము వేయు శ క్తియాయనలో గొప్పగా నుండి 

డీది, పరి (ప్రతి పదము ధ్వనిపూరితము, వీరి వేకు విని బందరునందలి 

ఖున్నత పాఠశాల పండితులుగా దయబేయుండనీ యావ్యానించినది, 



వీరి ఆంధ్ర రచయికీలు 

అక్కడ పదునైదు సంవ కృరములు "తెలుంగుపండిత వద ని-ఆసందర్భమున. 

ననేకులు వీరి చేతిలో గవులైరి. విశ్వనాథ సత్యనారాయణ (ప్రభృతు, 

లావిధముగా శిష్యులు, తిరుపతి కివుల శిష్యులమ్సు విశేషించి వేంకట, 

ఇా(స్ర్రీగారి శిష్యుల మనువారిలో అవ్వార్కి వేటూరి, వేలూరి, కాటూరి, 

వీంగళి కవులు ముఖ్యులు, బందరు వేంకట శా స్రీ గారిని (బహ్మరథము 

పట్టినది. “కృన్ల' ఏరి పలుకు వీని పొంగిపోయినది, 1988 సం॥న బందరు. 

పౌరుల (ప్రో త్సాహమునను, కవిశిష్యుల యభీని వేశమునను శాస్త్రీ గారికి 

జరిగిన వష్టిపూర్తి సన్మానము చరిత్రలో రనుణీకుము, నవిస్తరణీయము 
నయిన (ప్రధానభట్టను, ఆ సునకుయమున వీరి శిమవ్య(పశిమ్యు ల బీకులు 

శావ్యోపపోరము లర్పిం ౨ ధన్యలైరి, ఆ దిన్యమహాముననే - 
వుడమిజేండులు తల లడుగులు మోవంగ 

నర్చించు కాన్కల నందువాండు 

అక్యడ్భుతంబై న యవ థానవిీద్యకు 

(బ్రభనకారణ మైన (ప్రతిభవాండు 

ఏనువోయికిందే నె సోనలు వర్షించు 

వాజ్మాభురికిం బేరు వడినవాండు 

చిననాంజె నలచి వచ్చిన క వితొగ న్య 

చేకపల్ని గం జేసి యేలువాండు 
_ పూర్ణాముండు క్యాగియు భోగికైన 

గురుని బుణ మింగపొంకు సీ చితుతళబ్బ . 
ర మరత గడించుకొనులాక' యాంధ్రవాణి ca 
క్ట. కడకనుల జాలొ-ను (ప్రసోదకోణ లవో వీ, ॥ 
భాగ 

(Tad 

“అనీ ురుదశ్రీణగా సోందరనంద | కావ్యము. వీంగళి శాటూకీ 
కవి యమునే 'భేంకల కా స్ర్రీగారి కర్సింపంబడినది. ఆ వస్టీపూర్త్యుళ్సే 

Pe, LOND జ చం తట య ప ఎ న్ న వదు కటు ఫర యుబ్ఞ ఎలాలంాకారచు, ' కది యననేల ! తినపక్టి . 
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వేంకటకవులు "తెలుగు భూమిలో నొందని నన్మానము లేదు. కృష్ణా 
పల్రి కాధిపతులన్నటులు “ఖ్ కనిళ్యేము (పాచీనకవితకు భరత వాక్యము, 

నవీనకవిత్యమునకు నాంది, పీరికవిత్వమం టిచ్చటం జూచినను సాకు 

మార్యము సౌరువను జీవము గోచరించుచుండును, ఈ విలశ్షణములే 

యాంధ్ర జేశమున శివ్య నవహ్మాస్త్రముల వెదచల్లి నవి. పీరిరచన "లెక్కు 

వగ వీరి జీవితమునకు సంబంధించిన వగుటచే నా కవిత్వ మాత్యుగౌరవ 

మును (బతిన్టంచు ఫొనినది, ” 

ఈ శతావధానుల సారన్వ్యత సమారాధనము 1949 సంవత్సరము 

నోటికి సంపూర్ణముగా బండి మదరాసు (ప్రభుత్వముచే నిండుగా 

గుర్కింపంబడినది. (శ్రీ వేళట శాస్త్రీ గారిని మదరాసు దొరతనపుం 
(బథమ సంస్థానక విగా గారవీంచుటలో భేదభావ మెవరును జూపకుండుట 

తిరుపతిక వుల వాజ్మయ సేవ ర్ర్ొక్ర వీజయధ్వజ ను), తనయూకు దాంటక' 

యావ(్సభుక్వమును, యావత్కవిలోకమును విజయవాడకు రప్పించు 

కొనిన (శ్రీ శాస్త్రీ గారి వార్థక శ్రీ 'కెలుయ దేశమునకు గర్వ్యాభరణము, 

వముహాకవిని నిట్టితీకుగా దేశము నన్న్మానింవలేకు. శివ్య (వ్రశిమ్యులు 

(బహ్మురథము పట్టిరి నుదరాను (ప్రధానమంత్రులు, మంత్రులు, విశ్వ 

విద్యాలయాధికారులు, మహాపండితులు, కవులు పరివేస్టీంచియున్న 

నాంటి సన్మాన సభావృ త్రాంకము సారస్వత చర్మితములో నొక దిన్య 

ప్రకరణము, 'రొయలనీమనుండి వచ్చిన గడియారము వేంకట కేవ 
శాస్త్రిగారు నాండిటులు (ప్రశంసించినారు, 

జయ చేసార శ"తొవభాన కవితా సామ్రాజ్య నీఠంబు న 

చృయక్ మూలముగా చీలిన మహాసారస్వత జ్యోతి రు 

చ్చయమా వేంఠటశా స్త్రి యాంధ్రకవితా స్థానీవభుండయ్యె, న 

న్నయ తిక్కన్నల నాంటి వై భవము లీనాండేయ్యె వాగ్డేవికిన్. 

+ జ జ 4 ల 
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కవిసభ లిచ్చు గారవముగా డిడి, యొక్కనృపొలు. డీచ్చు న! 

రవమునుగాదు, కావ్యరసరంజిత భావుక యావదాంధ గా 

రపమం. (పజాప్రభుశ్వము కరమ్ముున "వేంకట శాస్త్రీ గారికి 

నవ వరణ (సజ మిది యనన్య మపూర్వముగా దె తెన్గునళా, 

కపి సాధారణుు వలెంళాక “ కవనార్థ మ్ముదయించితిన్; సుకవితా, 

కార్యం బె నావ త్తి; మద్భవ నుద్దానం దరింతు; తద్భృవమ మద్యా 
గ్యంబు...,.. అని ఇెప్పుళొన్న మవోత్ముండు చెళ్ళపిళ్ళ! వి, 

వ్యావహారిక భావలో నాయన ఛివరికాలమున రచించిన వివిధ వ్యానముల, 

బండ్ల (దోలవచ్చును, అవన్నియు గలివీ వెలువగించినచో “విజ్ఞాన 

సర్వన్వము ) పునరుద్ధ ంచిన వార మగుదుము, అందు గొన్ని రచనలు 

“కథలు, గాధలు? గా నచ్చుపడుచున్న వి, వేంకటా నీ గారి (వా౭శ, 

ఇన, నుపన్యావమైన నొకరకముగానే యుంకును, విషయాంతరము: 

లోనికి తీజచు దాటుచున్నను ఎక్కడికక్కాడ వాడయంగమముగా 

నుండునట్లు (వాయుటలో మాటాడుటలో వారిని మించిన చారు లేవు, 
ఆయన యీదు నాటాడిన నది ధ్యనికావ్యము, 'జేయేల! అయనయుచ్భ్యూస 
నిశ్శాాసములు అయనపొడుముసట్టులు, ఆయన పొన్ను క జ్ర పట్టులు. 

మహాకావ్యములుగా నై నవి, పద్యములు సకించుటలో 'చెళ్ళపిగ్ళళవి, 
దొక(కొ త్తతీరు. ఆయన ననకరించి యొందజో చే,టిక ందముగా6 

బద్యములు చదువు చుందురు, (పతినివయమబమునను తనదొక వ్రల్యేకత. 

యున్నటులు వేంకటశా నస్ర్రిగారు (ఫదర్శించినారు. (పభుత్వ సంస్థానకవి_ 
పదఏ(ప్రదాన సందర్భములో వారుశెన్పినపద్య ములు మహూోడా త్ర ముత. 

_శొక్ర్రిగాకి సర్వవ్భాదయమును దాంచిపెట్టుళొని యున్న వి, | 
శో జ ; 'p ; ఇ చ జవ + ॥ " ॥ శా, న న్నాస్థాన కపీరదుంజేసితి ; విశ న్నా కాయురారోగ్య నం 

on సన్న క్యంబు నోసంగుటన్న ది (శ్ మ(పొప్తంబ్య నా యిీాడువా 
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రున్నా రెందణజ్ొ విజ్ఞఃలల్ల ల్హఘనులం దొండొక్క్క రాస్థానమం 
దున్నన్ జీవాబలంటుం గోరుదుర ! నిన్నో తల్లి | కామేశ్వరీ ! 

మ పదోొకండేడులమైని రెండిపుడు న్మాపాయంబు, నాబోటికిన్ 
గదిలోమంచ మె యెల్ల లోక మగుచున్ గాలము వెల్లించు వృ 
ద్దు దయా ర రంబకు దృష్టిజూచి యిడితేదో గావ్పచాగద్ద నా 
కోది భుక్తంబగుదాంక నాయునిడుముం చరి ర్థింతుంగా మేళ్వరీ | 

మ. అనుకంపామ్భుతవృష్టి నించినను సీ వాస్థాన విద్వక్క_ వీం 
(దుని గావించితి; చేను తత్సదవియందున్ గూరుచుండంగ నే 
రునె మందిచ్చితి, తేనెగూడ నిడుగుందున్ని న్నె యిరాదృగ్భివ 
వ్రునులున్ మాదృశరుగ్గులుం గలరున్యూ కల్యాణి, కామేశ్వరీ ! 

, తొ, సన్నాసిన్ వరుంజీయుచో నెరవెకా సరర్గంబునా కిఫు వ్ 

ద్యన్నే తల్ కవులేలంగాందగిన “ఆస్థా నంబు” నీంజేసి త్రీ 

యోొన్న త్యంబున కిమ్ము దీర్ల ర్భతరనా సనాయువ్యు మట్లిచ్చుచో 

నిన్నున్ మెచ్చు జగ వ్నిలకెగ్టేవరమున్నే ( గోరం గామేశ్వరీ | 

మ. (పతిసంవత్సగ మింకనాకి కుం (బ్రజారాజ్యంబు వేయారు లు 

న్నత ముద్యోగముచేసి నాసిమెయి( “ఛిన్ట న్” గొన్న బల్మేటికిన్ 
భృతకంబిచ్చు విధానం దీనికి భవ(క్సేమమ్ము థోడొచు దీ 
ర్భతరంభాయు వొనంగంగావలె, గృపాన్దా! తల్లి కామేశ్వరీ ! 

వా, ఆయున్హాయము నరాండు ఫౌగములుసేయన్ చాన “వన్ ధర్జు” భో 
నేయంగా బుగిలెన్ శరీరము కడున్ జీర్ణి ంచి భువీ, ౦చె; శే 

పాయున్హాయము భోజ్యవకాట కడుగ డై తోంచుం ద్యత్సన్ని ధి 
స్థాయింగా నొనరింపు మేమిటికికన్ జూలంబు కామేశ్వరీ |. 

శా, కౌవీనంబుధరించి యా సభకునేంగ న్నన్ను వీక్షించి. యో 

హో పారుం డిటునూజేనే ! వయనువే నొండొక ఫారుండయ్యె వా 
9? 
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గారి పారమ్మును మాతితీరుననుచున్ గారుణ్య మొప్పార నా 
. వైవే చూతురు సంపుమమ్మ సభకున్ వండింతుం గామేళ్యరీ | 

మ, కవులెల్ల న్ జయపసెట్టు వైభవ మొసంగన్ లేదొ తచ్చిస్యవ 
ర్ల విభూతిన్ గరుణింసవో తనుజనుర్భాగ్యంబు గె సేయవో 
వివిధై శ్వర్యము లిచ్చితింక నొక ళు విశ్వేశి! సీనన్ని ధిన్ 
గవిగానుండ ననుగహింవు మిదియే కామ్యంబు "కామేశ్వరీ ! 

(శ్రీ వేంకటశా స్ర్రీగారి కామేశ్వరీభ క్కి కీ పద్యములు నిదర్భనమణులు; 
ప్రభుత్వనంస్థాన కవితాపదవికి వెజుంగు వెట్టిన ఇొ(న్ర్రీగారు, ఆపదవి 
వచ్చిన భొలేందినెలలశే పరమపదముం కేరుట నునదురదృష్టము, ఆంధ 
సారన్వ'తారామమున ననంతశోభతో వెలుంగొందిన వనంతళేఖ య స్ప 
మింపలగా, ఆయన శిమ్యుండు. పింగళి లశ్రీ సకాంతకవి పాపము ! ఎట్లు. 
వగచెనో కనుండుం 

". వరల దిరుపతి వేంకచేక్ళరులజంట 

కలిసి ? ముప్పదియేండ్ల పె కాలమునకు 

సాగంగలదింక దిక్సాల నభలయందు 

అద్భు తావహ శతావధానాం(ధ్ర కవిత. 
న. * 

మాగురుం శిస్తు దిగిన వాజ్బయపుగద్దె | 
యురి ననధిష్టి.తంబయి యుండలణగలదు ; 

[ “వనభిగమ్యము నవధృమ్యమ్ము నగుచు “గ 
: విక్రమార్కుని. సింవశీనన క్రమమున, 
ee శ 1 ఈ మం 

ఈజంటకవుల 'కోవ్య్థములలో:' “బుద్ధచరితము ”” చక్కనిపాళమునం 
బడినది. వీరి; జేవీథ్తాగవనముతో పాటు. సోథచంరోయు సారస్వతం 

ల్ ప 

లి 
4 Ul 
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ములకం"టు, వారినిగూర్చి న గాధలు వారు చెప్పిన చాటువులు, వారి 

ఏరాలాపములు, వారి చమత్కార సంభాషణములు ేశములో నిలిచి 

ఫోంగలవు, కవితకు జీవితమునకు భీదము లేదని నిర్ధారణము వేసినవా 

రొక్క- తిరుపతి కవులే. ఈ జంటకవ్రల జీవిక - కవితా నూధుర్యములు 

పడుగుపేకల నలె విడడీయరానివై కలసియున్నవి. ఏరు (పాచీన 

(పబంధ ధోరణి వీడి నవ్యమార్షముళో వర్ణ నాదులు కానవించిరి. 

(శవణానందాదులలోని శృం కార వర్ష నములు కొంత హాద్దుగడచీ 

నటులు కనంబడును, కొని, నాండవి రనవంతముగానే య గపట్టినవి. 

“రాజులెల్లరును భార్లనరాములే యన్నం ేజంపుంబెంపు నుతింప వలెనె 

కోమటు లెల్ల జక్కు-లరాజులే యన్న నై శ్య్వర్యముల వంపు లడుగ 

వలెనె ......” ఈమొదలగు నర్భనములు పూర్వవాసనా వాసితములు,. 

“మనమా ! వద్దిక నాదుమాట వినునూ మర్యాద కాపాడుమా !” 

మున్నగు పద్యములకు దెలుప దేశమున నాశనము లేదు. 

“వ్యాకరణ మొకటతోవ, నువోకవు 'లొక్ళతోని యని చెప్పీ తిరువతి 
కవులు వ్యాకరణ బం ములు నిరంకుళు లై సడలించి గిడుగు వారి వాదమున 

కాదరువునిచ్చిరి, ఈ కవకవుల జీవనజ్యోతి సర్వాభినవ కవిరత్స్య వారి 

పద్యములు సర్వము శివ్య (పశివ్య ద్వారమున లోక ము'ల్లెడ వ్యాప్తము లై 

యచ్చులో లేకున్న, అయిదొటు శతొబ్దులదాశ నళింపని స్థితిలో 

నున్నవి. పొండవనాటకములు (శే నాణానందము, ముటీకొన్ని చాటువులు 

పారాయణము వేసికొనువారు నాలనుంది కలరు. ఈక్రింది పద్యములు 

_ ' వుజచిపోలేము. 

కతఖుంట కవనమ్ము సల్ఫునంగతి యన్న6 

6 గరతలామలకమ్ము” గాది నూకు ' 

అస్థానథాన కష్టావలంబగ మన్న 

“ నంబి కొండయ దండనంబు ” మాకు 
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ఆశుధారాొ క్ నిత్యా డంబరంజన్న 

“నలేరుపె బండీ నడక” మాకు 
౧౧ ర 

సత్కావ్య నిర్మాణ చాక చక వం బన్న 

“వడసోవేత భోజనము మాకు 

వ్యర్థమగువాదము లొౌనర్పు నట్ట నోరి 

డంబ వమణణగించు టాపోశనంబు మాకు 

దాన శాఖీయ! కవిసముదాయ గేయ! 
పండితవిధేయ! రాముభూపాలరాయ! 

త % # 

అభినవరామలింగ బిరుదాంకు'డ నాక వనమ్మ్హునందు సీ 

_ యభణపుం గాండ్లు తప్పు లిడ నర్జులె ? కాదని తప్పు దిద్ద మా 
'యుభయులలోన | నొక్కంయడయ మజొక్కూనికిం దగులగాక యో వచే 
నభము శుభమ్మునుం జెలియ కార్చైడి బేచెలు నూకు అెక్కయే ! 

ఫో % x 

వనుంప నెక్కి.నాము ధరణీం[చులు (మొక్కలో నిక్కి.నాము న | 
నాగ్తానము లందినాము బహుునూనములన్ (గ్రహియించినాోర మె 

' వ్యానిని 'లెక్కపట్ట కని వారణ దిగ్విజయం బొనర్చి (ప 
క్షునిధులంచుం బేదనానినారము నీనల నళ్లా సరస్వతీ | 

4 a 

స 

wih త్య 
గ 

ం hp 

శ ఖో 
గ 

* స్త # 

నవ్యక వొతోవతరణమునకు భగీరథు తై, ఆంధ సారస్వతమున లొక 
యపూర్వపు వెలుంగు కలిగించిన తిరుపతి వేంకటకవులు "బొల కోల్యా 
నిధులు, బాలసరస్యతంలు, కింకపీంద్ర' ఘుటాపంచాననులు, కళా, ఒకే? సీ 

'వెళ్తాష్టల్లా శోతావధానులు ఛాళ 'శ్వతులు, గ్ 
శే + 
వ 

i 
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1883-1939 
1889-1918 

మొదటివారు ఓలేటి జేంకటరానుశా న్ర్రీగార. రెండవవారు జీదుఆ 
రానుక్ఫవ్షళాస్ర్రీగారు. వీరు మేనత్త మేనమామ బిడ్డలు [ వేంకటరామ 
కాస్తే తండి రామకృష్ణ ళా స్రీ మేనమామ, రామకృస్లళా స్త్ర కల్లి 
వేంకటరామశా స్త్రీకి "మేన త్ర] అం"మావిడళాఖీయ (చావ్నాణులు. 
మొద టికని జన్మ స్థానము : పల్లి సౌ లెము [కాకినాడతాలూ కా] తల్లి ; 
కామేళ్వరమ్మ. తండి ! నారాయణళా (క్రీ, జననమ: : 15-11-1888 
నం॥ ఆ_స్టమయము : 8-12-1989 సం|| “కొండవకవి య భిజననము : 
కాకరపట్టు [తణుకుతాలూ కా] తల్లి : నూరమ్మ.. తండ్రీ : రామచం[ద 
శాస్ర. జననము : 1889. నిర్యాణము 1918. ఈ జంటకన్రల నివాస 
(గానుము సీశాఫురము. విరచిత గ్రంథములు :- వ్యా సాభ్య్యు దయము, 
దమయంతీ కల్యాణము [౪ నృ తెనుంగు కావ్యము] విళగుకాదర్శము, 
ఊఉ త్రరరామచరిత్ర, మదాలస, దనుయంత్తి, ఇందిళాదేవి, శకుంతల, 
సుభద్ర, భోజచరిత్ర, కాత్యాయనచరఠి,త్ర, కవికంచాభరణము, సువృ త్తి 
తిలకము, పాణిగృహీతి, కొండవీటి దండయాత్ర, అత్యద్భుత 
శతానథానను, శరమ, అట్టహాసము, పరా స్థ పౌశుషేతను, రామళ్ళష్ణ 
మహాభారతము, అం_ధక థానరిత్సాగరమా. [6 లంబక ములు) ఇ'త్యాదులు, 

ఆం(ధభోజుని యాస్థ్రాన విద్వత్కవులగు వేంటక రామకృష్ణ కవుల 
కవితా(ప్రతిభా విరుర్శ్భనశ క్రి తెలుగువారికి? చెలిసియ్ ' యుండును. 
1909 సంవత్సరమున రామకృష్ణులు సీఠాపురనంస్థానమునం (బవేళించిరి, 
నాంటికి వేంకటరామశొ(న్ర్రీగారి వకున్సు ఇరువదియాజు వత్సరములకు 
మించదు, రానుకృష్ల శా స్రీ గారికిం బదు సెనిమిది బేండ్లు దాంటినవి, 
సంస్థాన (ప్రభువులు శ్రీ రావు వేంకట కుమారో మహీపతి సూర్యరా 
యెందు లీ కవకవుల బుద్ధి శాకచక్యమునకు?, . నితాధోరణికి నానంద 
పడి యవధానవిశేషములం గాంచుట కనువుతించిం, 

శి 



శ్రీశ ఆంధ రచీయితీలు 

వ సుముహూ ర్తమున నీ జంటకవులు (పభువుకంటం బడిరో' యపుజే ' 
(శ్రీవారి యన్నుగహోంకూరము రామకృష్ణుల యభ్యుదయ శ్లే(త్రమునం 
బడినది. _దిద్దంతులవంటి పండితుల్యవెరాల నా మహాస్థానమంటపమున 
నత్యద్భు తొవధానము చేయునపుడు రామకృష్ణుల లీలలు పలువుర 
'కానందాశ్చర్యములు కలిగించినవి. నుహీవాథుం డనధానానంతరము 

మూడు నూటపడియార్లు పట్టుసాలువలతో బహూకరించి యా కవులను 
దమ సంస్థానిలో నుండ ంగోశను, 

వినుట సత్యద్భుత శతావభానము, శతవిభానము (గంటకు 

నూజుపద్య ములు చెప్పుట] శత పాసయు [ఒకే ప్రాసముమిోా(ద నటు 

పాదము*౫ గంటలో. జెప్పుట] అష్టావధానము మున్న గువానిచే మన 

కవులు మహారాజు చిత్తమును వుటింత రంజింప జేసిరి, శతపాసము 
చెప్పుసందర్భమున “.. .ఇ ట్లిరవుగం గొన్ని పాదముల'నే నును గబ్బము 
తాత సెవ్ప న్య బ్బురవడి తత్సభాస్థలిని బోరన గడ్దియ డిగ్గి గండ 

పెం డెరమును గృన్జరాయండు తోొడ్డ న్నృృపవపుంగవ!,..” అని యభి' 

(పాయగర్భముగా నెట్లు చెప్పీరో వరిక్రింపుండు, | 3 

'వేంక్షటరాముకృన్లులు పిఠాపురసంస్థానమునకుం బోవ్రుచున్నటు లింటి': 

యొద్దంబెద్దవారి శేరికినిం జెప్ప'నేలేదు. పట్టుసాలువలు కప్పుకొని సీంగపుల : 

బిల్లలవలె' వచ్చుచున్న యా యువకవుల గని థలినంణు లానందభ రితు:. 

ల్రైరి.. గ్రామన్థు లాశ్చర్యకలితు లె రి. ఈ జంటలో. దొంటికనవి ఓలేటో. 

వేంకటశామశా స్త్రీ, ద్వితీయుండు వేదుల రామకృష్ణ శాస్త్రీ, వీరు... 

_మ్మేన్మత్త మేనమామ బిడ్డలు. వరిని స్పృరించునపుడు నంది మల్లయ్య 

ఘంట; సింగన జ్ఞన్మికి వత్తురు. జంటకవుఖలోం దిరువతి వేంకట కవుల; 
"సర్దు లెటులు కుదిరినవో రాము కృష్ణ కవుల నామము లట్లు సరిపడిన్తప్తో 

_ శ్వకవిట్లోక్సుయుగళము విళాపుర (ప్రభుని (మాల మధురకంఠము ౌత్తే* 
+ ను 

[HDC స్తూ గ్ టా. 
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భోజసమాను సర్ధి సురభూజునిం జూచితిరే ? విఠాపురీ 
రాజు * తీండు మిమ్ము గవ రాజాల సెట్లు బహార్ గించె ? నం 

వోజకు గోరువారికి సగుత్తర మిచ్చి తదాననంబులం 
చేజిలంగం జేసెడుగతి నము నీవును గారవింపుమూ |! ' 

* ౫ ఫ్య 

అకరలత్స లిచ్చున్నఫు. డట్టి కవీంద్రులు కానరా రటం 
చీ శ్షీతివారలెల్ల వచియించెడు సుద్దుల నాలకింతె వా 

ర్యకు సద్భతు ! సీవ్లును దిరంబుగ చేమును గత్సుగట్టి (వ 

త్యతుము 'సేయంబూనెదమె ) తీత్సములం గవుల న్న రేంద్రులన్. 

శ త్ల ల్ల 

ధారణతప్పరాదు, కవితారసవమూధురి పోవరా, దలం 

కారము లేగరాదు, కనంగా నపశబ్దము లుండరాదు నా 

గ్ధోరణి యాయగరాదు తమతోడం (ద్రగల్భములంట గాని, యె 

. వ్యారిక్తినై న నిట్లు నొడువంగలవార మనంగం శెల్లునే ! 

ఏరు విళాపుర సంస్థానమున, (బవేశించిన 'నెుునెంటనే సుపసిద్ధులెన 

తిరుపతి చేంకటకవులతో వాగ్యుద్ధము తటస్థించినది. రామక్ళన్లకీ వులు 
పయసున బసివారయ్యును నా కవుల కృతులలోని దోసములు బయట. 

బెట్టి “శతఘ్ని ” యను ఖండన (గంథము (వకటించిరి. “శతఘ్ని ” 

న్ధ శి నాడు పెద్దపండితులను గూడ దల లూడణించినది, ఈ సాహిత్య 

సనురమున నే రామకృష్ణ భారతము పాశుపతము అట్టహోసము, 

కృంగభంగమ్బు కోకిలకాకము మున్నుగా నెన్నో రచనలు వెలువడినవి, . 
ఈ వివాదము ్యలెలుత( జక్కుని ' కృతివిమర్శ్భనములతో నారంభ మై 

క్రమృక్రమనుగా (శ్రుతి మించి. వ్య శ్రిదూవణములకుం బాలుపడి 

ముదిరినధి, వడి యెటులయిన్క, నాంటి యావనీవాదము సాహిత్య 

జిజాస హెచ్చించి ముచ్చటగా సాంినది, ఈ వాక్సమరమున "దేశము 
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లోని పండిత కవులెందలో కలుగ జేసిఫొని పికి వచ్చిరి. ఇది సారస్వక 

చరిత్రలో నుజువరాని సరనభుట్లము ఈ నివాదారంభమున “కవిత” 
యను మానప(తిక రామళ్ళన్లులు నొలకోలిపి నడవీది ఈ పత్తి క్ష తొమ్మిది 

పదియేం డృవిచ్చిన్న ముగా సాగి యాఃగినది, చెళ్ళపిళ్ళ వేంకటశా స్రీ 

గారికి వేంకటరావు ఇా స్రీ గారికి గల గురు శిన్య సంబంధ మును 

బురస్కరించుకొని యావివాదము (పారంభమైనడి, 

ఎట్టా చదివతి మూన్నాళ్ళ పట్లపనలు 

_ పట్టుమని రెండుముక్క-లు పలుకకున్న 

దిరుగం డియనెన్ని చెన్పీన గురుడ ననుచు 

దగులు కొన్నాడు నిన్ను సె తానులాగు, 

రామకృన్ల మహాభారత ములోని యరానద్యము జేనుల రామకృష్ణ శా స్రీ 
ఓలేటి వేంకట రామశాస్రినిగుజించి చెప్పినది. ఈ వద్యములో , 
యావద్వివయము గొప్ప గా సరిన్ఫురిత మగుచున్నది, (శ్రీ చర్ల నారా 
యణశా స్క్రీగారు రామకృష్ణుల  సాహీత్యగురువులు, రామడుగుల! 
ఏకేశ్వర కాస్తిగారు వ్యాకరణ. “గురువులు _వ్వోవతిశా్త్రీగార న్యాయ 

జేవలల్లి సోదరశవుల తఠకునాత' ఏరు పీఠాపుర సంస్థాన కవన, 
చేర్లొందిరి. చొ త్తళు' _రావళ్ళష్ణక వుల కృతంలం ముప్పదివజకనున్న షో? 
శ్లేవయనుకచ్రన ర్తి రి " వేంకటాధ్యరి రచించిన ' విశ్వ గుణాదర్భ మును"! 
చెన్గించీరి. 'జేంకటాధ్యరి రచనను. ,నాంధ్రీకరించుట యేటి. శెదురీయట.' శ 
ఆత్తని రఈనబలో హంతక భేదము. స్లోసాటంకార శేదమా లేని gt 
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నిర్గ నాధ (రకృత్య బుత్విజ మహో తీర్దాపగో నావికం 

యుద్దార్త రం సుభటం చ సిద్దవిజ యో నోఢార మా _ప్పన్థలః 

వృద్ధం వార వభూజనంచ కరవ నిర్విష్ట తద్యావనో 

ధ్యస్తాగంకచయ శ్చికిన్సక మపి బ్వేప్టి, ప్రజేయార్థి నమ్. 

అనబృథస్నానంబు నాచరించిన సోము 

యాజికి బుత్విజుడన్నన నలుక 

యేరంతయును చాటి తీరమ్ముం జేరిన 

పాంథునకు నరంగుసె 6 జిరాకు 

విజయమ్మ గైకొని నిజపురమ్మున శ్రీయ 

నవనీపతికి బంటునం దసూయ 

యిన చేశమ్మున కీంగిన పిదప స్వా 

వికి యానవావాకుమిోంద వినును 

యౌవన మ్మంత యును జూటిలొడినట్టి 

కితవునకు వారనలి యెడం గోరడంబు 

వ్యాధి కుదిరిన వానికి వైద్యుపట్ల 

వెగటు తొ మోాయవలసిన విత్త మడుగ, 

సంస్కృతమున క్లే మేందుండు రచించిన 'జొచిత్య విచారచర్చ, కవి కంఠా 

భరణము, సువ త్సతిలకము వీరు తెనుగుపతిచిరి. ఇందిరాదేవి సుభ, 

శకుంతల, దమయంతి మున్న గునవలలు వీరిని చదువందగినవి, వీరి యు త్మర 

రామచరి(తొంధ్రీకరణము నాలు గంకములు మాషత్రీము వెలువడినవి. 

ఇవికాక, యీజంటకవులు కవితా పత్రికా మూలమున నన్నో (ప్రాచీ 

నార్వాచీనకృతులు చెలువరించిరి, వానిలో మత్స పురాణము, పరమ 

యోగివిలాసము, మైరావణచరి(త్ర, అధ్యాత్భ రామాయణము, చంపూ 

భారతము, భారతఫక్కి., (పబోధ చం[దోదయము, పరాశరన్న ఎలి 

ముఖ్య (గంథములు, 

$$ 
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రామకృష్ణ కవులు సారన్వతములో. (గొత్త క్రొత్త (తోవలు తీయు 
నుబ్దేశము గలవారు. కవిత్యములో సంస్కృతిని వీరు నలచియున్నారు, ' 
“ ఆంధ్రప,తికి కాలయు క్రి సంవత్సరాది నంచికలో ఏరు * ఆంధకను” 

అపరాధములు” అను శీర్షి కతోం గొన్ని పద్యములు (ప్రకటిం చిగి. పరిహాస 
గర్భముగాం. ాచీనకవుల యపరాధము లందు వర్గీ ంవయబడినవి, 

పద్యములు మొత్తము మనుప్పదియేకాని తెలుంసబేశకమున గొప్ప 
యలజడి రేశినవి, కొన్ని యుదానారించుట యవనరము, రచనా 
చమత్రిియకు మనము మెచ్చుకోవలయునుగచా! 

గీం ఆంధ లోకోపకారన్ము నాచరింప 

భారతమ్మును నన్నయభట్టు తెలుంగు 

'జీయుచున్నాండు సరియె ; బజాయిగాక 

తొలుత నంస్కృతపద్య మెందులకుం జెచుండి ! 

గీ, పామరుండువో లెం దిక్కనసోమయాజి 

వెజచి యాం,ధీకరింపక విడిచినట్టి 

భారతమ్మున (వేల్వెట్టం బట్టిగాని 
యొజ్జ(డ్రెగ్గడ బండార వెన రిజుగరు ? 

గీ అచ్చ తెనుంగు వదంబుల నిచ్చశొలందిం 

బుచ్చి తలతిక్క యన్యయంబులను చెట్టి. 

పాడుచేసెను నన్న య్యభట్టుచారి 
యుభయకవి మిత్రులవ ! తీక్క.యొజ్జగారు, 

A రావు సర్వజ్ఞ సింహ భూరనుణుతోడ 

en శ్రీనాథ కనిసార్వభాముం జే ము 
be స. తీ త్కగుణాపా(తంం జేయుఫీదప 

చ. ఫోగినీరంధకము నాడా బోతరాజు, 

a, 
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గీ. ఎజుచితినువార లేనియు నెన్ను మెడకు 

. గట్టుకొందురి! (శ్రీనాథకవివ రేణ్య ! 

సానికూయల తగుల మూళానునకును 

జలికితివి నీస్వభావసు బయలుగాను. 

గీ, (పాలుమాలికచేం దాళపత్ర పుస్త 

కాటవులనర్థపుం దెరు నాట్లు గొట్టి 

కొఆంతయడునని కుకవిని గొసరితిట్టి 

పెద్దనయొనర్సినట్టి తప్పిదము నిదియెం 

గీ. తనకు నంతఃపురమునకు మనసులందు 

శెడమడుగు పుట్ట ముద్దులొల్కెడు నుడులను 

"'బారిజూ తాపహరణంబుం బల్కీ, మాన్ని 

నట్టి తిమ్మునబుణము రా జెట్టుకీర్చు ! 

గీ, కృష్ణ రాయడు చేసిన విష్ణు చిత్త 

శావ్యమందలి భావము (శావ్యవెయగు 

నెన్నిమార్లు పఠించిన నెజుకపడని 

వట్టి పాపూణపాక 'మెన్వండు నదువు ! 

గీ, శేషకాన్యంబుం జేసి విశేషయశము 

౫నిన పింగళి నూరన గడుసువాండె 

కాని శుభమస్తని యజేమి గారుడంబుం 

"జెలు/గుం జేసినవాండు వైదికుని పగిది. 

గీ తగని గర్వంబునంజేసి తన్నుందానె 

పొగడుకొనువా6 డటం చు6 జెప్పుదురుగాక 

నాలిపలుకులు రావు “తెనాలి రామ 

కృన్ల కవినోట బంగారు గిలకదీట, 
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గీ, ఒకడు స్వప్న (ప్రకారము నుగ్గడింప 
నెల నారలకుం గలసి తెల వారు 
౧) mn య 

నవ్వుదురనుతలంపు లే జెవ్వరికిని 

పేరుకొననేమిటికి నట్టి వీదకవుల ? 

గీ, పూర్వక విరాజులకు నిది భూవణంబొ 

దూవణ మొ యనుకోనుండు మాతో (చినట్లు 

నన్న యాదుల పట్ల మాకన్న గూర్చి 

గలుగువారలు జేరు జగమ్మునందు, 

ఈ యపరాధ సద్యముల వై క్షనమాపణము వెప్పవలసినదని (ప్రతి పట్టన 
ముస సభలు గావించి తీర్మానములు చేయుచుండిరి, అపు డీ కవకవులు . 
కాళ్లు విరగ (దొక్కుకొను తెలులపసోదరులం గని నవ్వుకొనుచు 
“జేన్ధభ శ్రి యను నొక వ్యాఖ్య (వాసి “మేము చేసినది నిండాస్తు తిగాని 

శేవలనిందగాదు. ఈ విధముగా మేము (పాక నకవులనుగూర్చి (నాయుట 
యాధునికులకు( (బొఛీన కవిసత్తములవై నెంతగా భక్తి ని ళ్వ్యాసములు 
కలవో పరీశ్నీంచుట కే” అని సమాభానము జెప్పీరి, అపుడీ నవీన పద్ధతిని 
గని పెట్టి రామళ్ళష్ణులను సరను లభీనండించిరి, విరనులు పరివాసీంచిరి, 
“శారవగారవ”” మను వేర బాండవులది యన్యాయమనియు, శౌరవులది 
న్యాయమనియు నమర్థించుచు. జర్క్స్ాని పద్యములు “ఆంధ సాహిత్య 
పరిషత్సత్తిక' లో నావివ్కు-రించిరి, అందలి విషయ మెట్లున్నను ౫వితొ 
ధోరణి భారతమును బోలియున్నడని జయంతి 'రొమయ్య పంతులుగారు 
మజీమజి (ప్రస్తుతించిరి. ఇళ్లు రామక్యృవ్హకవులు విలక్షణ భావనా పథ 
విహారులై యుంజెడివారు. ఏరి “పాణిగృపీతి” యను ఖండ కాన్యము 
తెలు వాజ్ముయమున కొక గభాభరణము, (పతిపద్యము నొక 
మహోనర్ధృమణి. కొన్ని మణులు ముందు పెక్టైదను, 
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నధువు - ' పెండ్లికూంతురు 

వ గచ్చేరికి చేగం గావలయు నోసీ ! పిల్ల నిం బుచ్చుకో 

“వేగన్ ర” మ్మని బొమ్మ యొండిడు వరున్ విప్రోపదిష్టార్థయై 

“య్ గీతంబుల నేర్చికోవలయు నేండీ మోాజవా? నెత్తుకో 

సీం గాజహాడ బె ? ”” యంచు బల్కుువధు వెందిస్టా ప్పీరంజిల్లుతన్. 

సువాసిని - ఆండుషడుచు 

ఒకసాయ మ్మృసి నారి శకేగీన మగండొక్కింత శే తెంచి వీ 

ల్వకయే తల్పును దట్టణా దయిత గీ యెవ్యార్యా  రనన్ లజ్జ మి 

న్నకయుండన్ బతి; *పల్క_వే” మని కృతన్య శ్కారయొ తల్పుం డీ 

సి కడున్ నెల్యెలలబాతి ఒర్పిడు మృగావ్షీన్ భర్మమన్నించుతన్, 

మధ ఖ్ = కొమరాలు 

అనువాదమ్ములణోం బురోహితుండు గ ర్భాధానఖండం బఠిం 

చినమాందం గులపాలికల్ తమకుం బాసెం బేక పా(తంబులో. 

దినం 'బెట్టన్ బతి గిన్నిలోన6 దన చేతిం దాంకు సారస్యమున్ 

గని యాపై జెయిసే శదా* యిడని ముగ్ధన్ చేత మూహించుతన్ ! 

_స్నువ - కోడలు 

కీయతిన్ వర్గ నెసేయరానియవి యొ శేళీవిలాసమ్బు ల. 

తుయ మై యుండనె నరాండునిద్దురలు కాయగా సారెయుం జీరయున్ 

గయికొం కుట్టులొ పుట్టినిల్లు విడి సాశ్రాల్లశ్నీ ఎనౌః గానణా 

నయి య శ్రింటికి వచ్చు (కొత్త త్ర డికిం జిత్తాస్తోడ  మేపారుతన్ ! 

గుర్విణి -- భరాలాలు 

నెలదప్పన్ బొలుగిండ్ల యాం(డ్రు *కడుపా నీదైన గారాబు ర్ 

డలికిన్ ? జెప్పవుచిన్న నాంటనె యదృష్టం ” బన్నచోనత్త “యాన్ 

దల లేర్పాటయి లోకులంబడినంగా దా 1" యన్న? దన్నానుడిం 

గల తీరజ్షైను గోల చేల నడువంగా నిచ్చునే యెట్టిందున్ = 
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కుటుంబిని - ఇల్లాలు 

“సలా సీకు భయంబుంజెందం ? దలపై నెక్కీ.౦ చుకళొందు న్నినున్ 

బాలా! యత్ర్త్రయు నాండుబిడ్డలును సీపంతంబు శెల్సింతు నా 

(శ్రీ,లన్నింటికి నీనెరాణి ” వని చేర్భింబల్కి.. పంశ్రాడి య 

య్యాలిం గూలిపడంతితై వడీ (నం (బొణంబు లెట్లు ప్పెడిన్. 

ఇది యటుండ్క, చెన్న పురమున నొక నిద్వత్సమాజ మేర్చడి కృన్ల 

'జేవరాయల కొండవీటి దండయాత్రను గూర్చి యొకశొవ్యము రసో త్రర 
ముగా రచించువారిలో ను త్తమ శేణికి'జేందిన కవికీ బంగారుపతకము 

బహూకరింతు మని (ప్రకటించిరి. ఆ పండదెములో మన కవుల రచనకే 
నెగ్గినది. అపు డిటులు చెన్వుఖొన్నారు. 

మ[దనగరాంధ్ర నిద్వత్స నూజ దత్త 

నూత్నవిషయ (క్రీయాలబ్ద రత్న ఖచిత 

హేమబిరుదాభిరాములు, రామకృష్లు 

. రచయితలు వీఠపుర యువరాజ గురులు, 

ఇ ట్లీ మేనత్త మేనమామబిడ్డలు (క్రొత్తపోకడలతోం గవితాభారతి నారా 
ధించుచుండ ౧౯౧౮ లో ద్వితీయు(డగు రామకృష్ణకవి యకాలమ్మతికే 

బాలుపడియెను, ఇత. డాభార్య శంకరులవలె నత్యంత తరుణ వయస్సుననే 

వమురణించి యేశైకవుత్రకులు సజీవులునై న తలిదండ్రుల దుఃఖాబ్ధి ముంచి 

నాండుం చనిపోవునప్పటి కీ కవికి ౨౯ వందుల యీడు, ఈ సందర్భమున 

సీతరుణకవి విశిష్ట. తలీర్కొనుట య (ప్రస్తుత (పశంన కాదు, ఇతండు తన. 

సదునొకండ వయేట “నరకాసుర వ్యాయాగను. నాంధ్రీకరించిభాయడు,. 

పదునాల్లవయేంట “దమయంతీ కల్యాణము? అను నచ్చ తెరుగు (ప్రబం 
థు సంతరించినాయ. అసాధారణమైన మేధాసంపద గలవాడు. 

మర్యడు .భావలలోని మూడు పద్యములు కలిసినై చి “న్యస్తాతురి' 
'యూయలా హేలగలెన్సిన బుద్ధిశాలి. కాకరపజ్ఞున జిన్ననాంట నితడు: . 
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ఏథి వెంబడి. బోవు చుండునవుడు అరుంగులపై ౧ బౌఠములు చెప్పుచుండు 

పండితులు జంకు చుండెడి నారంట. ఇతని కచ్చినది (ప్రాక్షన జన్నవిద్య 

గాని యభ్య స్త ముగాదని యిచ్చటివారు ముచ్చటగా. జెప్పుచుందురు, 

(పాకృతమునం “గుకవినిందనము? = సంస్కృతీ మున ష్ కర్ణ విజయ 

న్యాయోగము (వాసినాండు. ఇవి యము(ద్రితములు, ఇంత చిన్న 

తనమున నే బవుగంథములు సంధానించి, సంస్థాన విద్వత్కవియె చేరు 

మోసిన కృష్ణుండు కవిలోక జిమ్హుండు. “ కృష్ణకవి నోట బంగారు గిలక 

దీట.” సవాకవి యెడంబాటు పసీమ్మట, జంటలో దొంటివారగు 

వేంకట రామశా।స్ర్రిగారు - 

అనంగు మేనత్త కొమరుల్తై యాకభుకవిత 

నాకు జేదోడు వాదోడునై కడచిన 

కృతి సమర్థుండు మారాము కృష్ణ శాస్త్రీ 

యున్న నీ సాయ మిర్థితునోటు జీవి! 

_చనియెం గ దమ్మ సీ యపరజన్నవిలాసము మాకుయజాప వ 

చ్చినగతి వచ్చి సత్క-వితచేం గవికోటికివన్నె బెచ్చి యం 

తనె యతండట్లు నీతనువునన్విలసిల్లి న నెవ్వ రింక నా 

పొనరుచు నీకృతి (క్రియకు బూనికల దోడ్సడువారు భారతీ ! 

అని దుఃఖంచుచు సోమేన భట్టారక విరచితము, అష్టాదశలంబ 

శాత్శకము నగు “కథాసరిత్సాగరము ” నాంధ్రీకరింపల దొడలిరి 

అందాజు లంబకము లయినవి. ఆం(ధ కథా సం త్పాగరములోని కవితా 

శైలి నన్నయ కవిత్వపు 'ెక్నునకు దీటు వచ్చునట్లున్న దని తెలుంగు 

చేశములోని పండిత కవులెందలో కొండాడియున్నారు. ఆ కృతివీథికలో 

నాధునిక కవిత్వమునుణూర్చి చేంకట రామశా స్త్రీగారి యభి(పాయ 

మిట్లు తేలినది, 
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బంధము తెల్ల వికి బహుు'భొన సమృద్ధిగ నేడు మత్తవు 

న్పంధయగీతి నా విగియంబొతుచు నున్నది తేన్సుల్హాత; మ 
ద్గగింథము( గాంచుకాొల మిదిశా దటుశై నను చేను బూర్వ ని 

గంధ కవిశ్వసద్గతుల? బట్టియె గీరి రచింపం బూనితి౯, 

ఈ గ్రంథము నొళరురచించినను “ వేంళటరామకృళ్ణ (ప్రణీత? మనియే 
(పకటితమగుట నారి యభేదభావమునక:( జక్కని గుటుతు. ఈ కృతి 

వీథికావుర యునరాజవరులు (పిీయభాత్రులు నగు రావు వేంకట 
గంగాధరరామరాయ కవిరాజుల కంకితము అందలి సుప్రసన్న శయ్య 
తియ్య(దన మిట్లున్నది : 

శా. “ శానీచూత” మటంచు సీవదుగ వీళక జేతిలోం బోసితిన్ 
దీనారమ్బులు సిక్కు; నానికగు వృద్ధిం'దే; వదట్టుంగో నా 

దీనారమ్ముల చేని నాకీడవు; సంజేహిోంప కేరితిగా' 

నానా! వెండియు వచ్చితే యడుగ మరార్థా ! సిగ్గులేదయ్యె నే! 

ర్ ఓచెడుగా |! యచ్చో( గల 

యా చచ్చిన నురామక మ్శు నైనం బణముగాం 

జూచుకొని కుళలు. డగువాం 

జేచందంబుననొ ధనము ని”ట్టగడించున్, 

గీ, అట్టియెడ నీవు చేతిలో జెట్టినట్టి 

a సొమ్ము గడ లేర్చి వెర్రడియుం చెన్భునంగ 
వచ్చినాండవు; పోపొమ్ము చచ్చినాండ ! 

. దాచ బె బెట్టితె యిచట. సీతాథ మూట! 

“శ అని కనరు మండ చే నది 
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మృగఘా ! యిడియ పణమ్ముుగ 

గొని నేవ _ర్హగము? చేసికొందు నటంఛున్. 

క చచ్చిన యాయెలుకను నో 

కిచ్చినయటు పద్దు (వాసి యిడి యతనిక్కి నేం 

'జెచ్చితి డానిం గని యత 

డచ్చెైరుపడి నవ్వు కొనుచు నభినందింపన్, 

ఈతీరుగా మెత్తని నిర్జుష్ట శయ్యలో . నీకృతి యున్నది. వారి చేతి. 

మోందుగా నే కృతి తుదనుట్ట కుండుట దురి(ధి, “ నూటవబదియార్లు ’ 

అనుపేం. ఒర మేళ్యరుని గూర్చి పీరు నీసములు రోచించిగి, అవి సువర్ష 

ములు ఈక గృము “తెనుంగు వారి జెందము లుష్బీంపలల గ తాంజలీ. 

(పతిభాజన్య మయిన దీనికి; దగినంత (ప్రశస్తి చేశమున లేదు, 

వాగయ పొత్రంబులో నేమియున్నదొ కాని 

తొలకుచున్నది నిన్ను6 దలంఛినపుడు 

ఈ నునఃఫలకనుం జేమి యున్నదొ కాని 

(వరాంగచున్నది నిన్ను (యొక్కి.నపుడు 

శీర పేటిక నేమి చిత్రమున్నబొ కాని, 

నరూయుచున్నది నిన్ను ముట్టినపుడు 

ఈ భావపవీథిలో నేమియున్నదొ కాని 

తారుచున్నది నిన్ను, గోరినవుడం 

రమ్ము | నాతం(డి ! నను: 'జేరరమ్ము | (పణతిం 

నొమ్ము |! కరుణించి న న్నేలుకొమ్ము! చేర. 

నిమ్ము ! నీదర్శనంబు నాకీమ్ము ! నిన్నె 

.. నమ్మినాండను' శాశ్వఖానందనిలయ ! 

wy నాగార? 

00 



వేంకట పార్వతీశ్వుర కవులు 

(౧) 1880 

(౨) 1882 
నియోగీ శాఖీయ (ాహ్నాణులు, మొదటివారు. బాలాంత్రపు 

జేంకటరాన్రగారు. బాధూల సగో తులం, తల్లి: నూరన్ము, రండి: వేంకట 
నర సింవాము, జన్మ స్థానము: మల్లొను [పీళావుర పరిసరము | జననము 

1880 సం, విశ్రమవత్సరము, కెండవనార ఓలేటి సౌర్వరీళముగారు 
/ గాఠనుసగో(తులు, కల్లి: వెంళన్ళు, కండి! అచ్యుత రామయ్య. జన్మ 

స్థానము: కొమరగిరి [సీశాపుర (పొంకము జననము: 18652 నం, చిత్ర 
ఛాను వత్సేరను, 

(గంధములు! నవలలు: ఇండిర-ఆరణ్యక ఉన్నాదిని =- నీతో రానుము... 
నీళా జీవి వననవానముం- నీరద = నీలొాంబర క్రణయకోపను (శ్రతిజ్ఞా పొల 
నము ౧ (పభొనరి . (పమజాననము ఓ శ్యానుల - శకుంతల -- చంద 
మామ = రాజనీంవా = వసుమతీ వనంకను = వీరవూజ = రొజభ §- 
వంగవిజేక = అతరూపాయలు . మనోరము = మారృమండిరము = 
నూయాని = హోరావళి = రజిని = సొధన . కృష్ణ కాంతుని మరణశాన ఖ్ 
నము -- పరినుళ = నంతాపకుండు ఎచిక్రకథా సుధాలహరి, మున్న గునవి, 

పద్య కావ్యములు: ౧ శాన్యక్షసుమా వళి (2 సంపుటములు 1924] . 
౨. బృంచావనము [198ర్స్ మడి 3. ఏశ్రాంతనేవ [1922 మది “౪ 
రోధచాభిరామము[ నాటకము! బేంక్ బురోన్ట గారు ప్రల్యేకముగ రచించిరి ,.. 

| ఓ తారాశశాంశము. ఊఒ, సవర్లేమాల (ఈ 'రిండుసోటకములు పౌర్వు 1 
తీక్వరకవిగారి (ప్రత్యేకరచనమ్యులం' 3. శ్రీ రామాయణము! [కార్మీక. 4 

.. రామాయణమునకుం.ఇక్కొ-ర (కెల్తుగనేత బాలళాండను వూర్తియై ౧ 
“3 గాప్తుడయ్యోధ్య కాండమాల్లో కన్నది రచన.) శ ik 

ba F 1 a 1. 
జ Wy 1 1 జ్ స. | ఖీ గ ' 

1 ఖీ శ 1 

t ' 1 గ | 
Pa 1 1 

గా న్. ఖ్ (1 ట్ర bear, వ! 
1 .'  వెరకట పోళ్యతిశ్తరకవుల. : ర్తి చతాకకలి నది “ఆంధవభారిణీ (గంగ శీ "1 ww 3 Aa స్ట! hw [| Li అ 

1 గ్ లా |. Ow: | ' జాలీ pyr | ' 
1 ' 

mo r 

“నీట. [త ren కళ 
yn ep, Yor il గ | wr ' | | 
క wa i fF | శ 5 ra T RR "ot Oy ॥ 1 Wu by 

(| 
న్యా SY 9 ఆద - "క ra త్ ME. uw) న ఖీ. ఓటి ; ఫ్ J వి ఓ న్ | 

i 
ళీ ట్య కి | ళా |. ॥ ఖా 4 (FE me Fy | షె 1 p | wr బీ ఖే స At న ty WH TET CF i ny phn కటిన ఓ hee ides 1 Mt dn HI ffl T న hn గ / సతులు ఆ ఆ భళా | wis # nen గ. hn A ' 7 i wd pnt | | Diy hth are Mimi Try wr / 5 ( ల్ 



వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు లిం? 

తీళ్యర కవులు కారణము, ఆం(ధములో నభినవరీతులుగల నొకతీరు కవి 

తకు అంకురార్చ్పణము చేసినవా రీ జంట కవులే యని నేంటి వారిలో 

మేటికవులు కొందజభి_(ప్రాయపడు చున్నారు. ఈయభిపాయమున కా 

యుగళము రచించిన “ఏ కాంత 'సేవి యనుకృతి సట్టుగొమ్ము, అనుకృతి 

దారికి బోక, సాజముగా వచ్చిన తియ్యని బానతోం గొత్తవడువున 
ఛావవిలక్షణత రాణించు కవితను రచించు నేంటివారిలో వేంకట పార్వ 

తీశ్వరకవులు” కడుగారవనీయు లనుట స్వభావోక్తి. ఇంక వీరి చంతా 

డిక్ముం గూర్చి (వకటించెదను, 

బాలాంత్రపు వేంకటరావుగారు 'వ్లీడరుగుముస్తా' పని వేసుకొనుచు 
జీవో యల్లిబిల్లిపద్దైము లబ్లుచుండెను ఓలేటి పార్వలీశముగారు చెలి 
కని లచ్చా రావుగారి దగ్గర నుండి యచ్చు పనులు చూచు చుంజెను, 

1908 సంవ కృరప్రాంతముచాంక సీ కవకవు లోశకరినొక *రిజబులరు, కాని, 

యురువుకు సిలొపురమునకుం బరిసరములో నే యున్నారు. విమర్శకా[గ్రో 

సరులని. (ప్రసిద్ధి పడసిన శ్రీ) నడకుదిటి ఏర రాజకవిగారు విద్యజ్ఞన మనో 

రంజనీ ము(దాలయద్యారమున సారస్వత సేవ గావించుచు నాడు వీఠా. 

వురముననే కాంవురముండియున్నారు. ఈ మహాశయుందే మన (ప్రస్తుత 
కవు లిరువురకు చేతుసంథానము చేసినవారు. ఆచంట సాంఖ్యాయన 
కర్శగారి సంపాద కత (మున “కల్పలత” యను ప త్త నడుచుచున్న తేటి 

యది, ఆ కల్పలతలో భౌాహాసంబంధములగు ్రశ్నములు సమస్యలు 
బెలువరింవయుడెడివి, ఒకనెల గొన్ని (ప్రశ్నములకు ఏరరాజకవియును 
వీశాపురము నుండి (ప్రత్యుత్తరములు (వ్రాసి వంపెను వానికే పొర్వ 
తీశముగారు సమాధానము లంపిరి. వేంకట రావుకారు 'నెక్కడనుండియో 

(వాసి పంపించిరీ, ఓక్రిీవీవయ చెబకరెణుంగరు. పార్వతీశ ముగారికి (పథమ 

ఖునఖువరానము, పీరరోజకవికీ రెండ వబహ్యునూనము. వేంకటరావుగారికి 

నసూంఢవ బనుమానను ' నీచ్చినటులు వ శ్ర (ప్రకటిత మైనది, 



808 ఆంధ రోచయితేలు 

ఈ మువ్వురు నొకశాఖపై నున్న కోకిలములే, ఒకరి గానమాధురు 
లొళరు విని యానందపడినారు. వీరరాజ కవిగారి సహృద:మత మల్లాము 
కవిని - కొమరగిరి కవిని తీసికొనివచ్చి నంభానము వేసినది. నాటి 
నుండి వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు, ఈ జంట యీక్పడని సమయమున 
చేకటరావుూరు *ధనాభిరావుము నాటకము - నురసి యను నవల 

(వాసికనిరి, పార్యతీశము గారు సీఠాపురము మహో రాజుగారి పట్టాభి పీక 
మునకు 1907 లో “సువర్ణ మారి యను నాటకమును, “తొరాశశాంకముి 

అను వేజొకనాటకమును రచించిరి, ఇవియే ప్రశ్యేకరచనలు, తరు వాతి 
వన్నియు 'వేంళట పార్వతీశ్వర విరచితనులే, కవ కలిసి;ంతోడజే అను 
రూపీ యను కావ్యము రచించిరి, అదియివుడు చిత్ర కథా నుధూలహరి 
"గాల (బచురింపంబడినది. ఈ కవుల మేలి కలయికోవలన 1911 లో నాంధ 

(పభారిణి పెలసినది, కార్యస్థాన మునకు సూత్ర పొతము గోబుసలో జరిగ 

గది అశ్కడ నోక యేడుమొ త్ర ముండి నిడదవోలు = రాజమండ్రి = 

కొకినాడ = సీకొపురము (క్రమ(క్రమముగ సంచారము వేసినది. 1980 నం! 
దాక సీ గంథనూాల మహాగేన్నత్స్థి సితీలో నున్న ది, (శ్రీ కొవ్య్యూరి చందా. 

"కడిగారు తొట్టతొలుక 'ప్రచారిణో క సవాకృతి చేసిరి. అయన వేతిచలువ 
వలన నొ (గంథమూ+ల క ట్టి (ప్రఖ్యాతి వచ్చినది. చం(దా రెడ్డి తేబణప 

నొరికి ' స్టృరణీయులై న వ్యక్తి. ఆంధ్ర(ప్రణారిణికి దీటువచ్చు. గంథ 
మూలలు మనశేలలో రెండో మూడో, చక్కని వచన వాబ్బయమును,. 
శేవీంచిన (గంథమాలలే తక్కు.న. 1980 నాటికి (ప్రచారిణి వెలువరించిన్న. 
(గ్రంథముల సంఖ్య 170. ఆంధ పచారిణికి. (బౌణము వేంకట పార్వశ్ళె 
శ్వ మే స్ కవులు. ఈ .జంటకవ్ఫల్లకు నడుమనడుమం బోడముచుండు మానసిక, 
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ఈ కవు లిర్యురును గురుముఖ మున సంస్కృత మునుగాని, ఆంగ్లముగాని 

యధ్యయనము వేయలేదు. వీరికి వంగభావష ఫొంచెము వచ్చును, 
మిత్రునివలనం గన్న డములో ననువడింపంబడిన బంకించందుని నవల 

నొకదానిని చడివించుకొని విని వంగ వాజ్ఞుయపు సొగనులక్కు బంకిం 

చందుని కల్పనముల పొంకమునకు నివ్వెజపడి వెంల్ల మెల్ల నాభామలోం 

గృవి. చేసిరి. ఆ కృషీయైనను సాధారణమైనబే. వమైన నేవి! వంగము 
కాదు, ఆంగలముకాదు, అన్యభామ లెన్నో యెజిల్న వారికంకెం గూడ 
వీ క్కువ సేవ చేసిరి. వీరి నవలలలోని రచనసౌాంపు వేజీ నేను వక్కా 
ణింప నక్క అటయుండ దు, 

అనువాదములు గావిందిరి. కల్పనములును జేసిరి. వీని రచించినను 
సహాజత్వము కె లిలో నుండుటచే ఏరి రచనలు పాఠక హృదయములను 

హాత్తుకొనం గలిగినవి, ప్ర్రి నవలొ వాజబ్బయను తెలుగుతల్లి విహారము 

నకు. “(బవముదావనముి, ఇంక వీరి పద్య కావ్యముల సంగతి; “అనసూయ 

పత్రికలో మొట్ట మొదట *“వళాంత సేవి కావ్యము బయటంబడినదిం 

అదెయాది ఫి సాధునికులు మెచ్చి కవులలో నొక మంచిస్థాన మిచ్చినారు. 

1922 లో నా కృతి యచ్చుసడి తెలు(గువారి కల్లరకు నందుపాటు 

లోనికి వచ్చినది. వంగ సారస్వత వెంజుంగరు, ఆంగలము తెలిసినవారు 

కోరు, రవీంద్రుని భావోన్నత్ ఏరి కోట్లు లబ్బినడో యని యంద జబ్బుర 
పడినారు. “వకాంతనేవి నేంటీ కృతులలో రసభావవరిపూర్లమై యున్న 
దని యెన్నుఖొనినారు. (ప్రకృతి పులకించునటులు భక్తుడు జీవి తేశ్వరు 
జైన యా పర మేశ్వరుని గూర్చి పాడుకొన్న (ప్రణయ గీతముల సంపుట 
మీ “యేీకాంత నేవి, 

నొ మేలంగుతోంట. సోమోటలోం జీట 

గానధాలకొంగు నావెటుంగ 



§10 ఆం(ధ రచయితలు 

నావయాళి లేప నాచూపులో బాన 

నిలుచుంగాక ! తన్ను (గొలుచుడాంం 

టట 

అని (ప్రార్థించి కృతిణానమున కుష(క్రమించిరి, కోను భావకత యను 

పదమునం బభౌఠకులకుCం దట్టు చుండును, నిశిత మైన భావనాళ క్రి గల 
కవులు పీరని “మీకాంక నేవి ఘాపీంచి చెప్పుచున్నది. ఈ పదములు 

చదువు(డు | శ 

తూరుపుగోనలో దుందుభిన్వనము 

వీణాస్యనంబులో వినరాకయుండె 

నానందవనమ. లో నా నౌ గస్వరంబు 

నూంద శే కోకిలా యొక్కింత నీవు, 

% # 

కృంగారనదిలోన చిగురాకుదోని 

యీ రాగజలథధిలో సీంయచున్న దియు 

తలిరు జొంపంబులందలి గానలహారి 

యే దివ్యసీమల ేంగుచున్న దియొ | 

పరునంపుః బూవులోపలి కమ్ముతావి 
"యేనాయుపథమునం 'దెగయుచున్న దియొ 

' . ఆకొారాపథంబునందలి తటిల్ల త్రిక 

"మీ మహా లేజముం జేనయుచున్న దియ! 
అత్తా నాటితో జాడలు కోన పెట్టగలుగు 

. దివ్యమూర్తి రికి నీకు జెలియదంటమ శ! 
. ్ రరాయమంవలా నర్ ఫన్నరథము 
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ఏకాంత సేవకు నీక్రిక్ర (వాసి (వాసి (శ్రీ జేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రిగారు 

ఛివర కీటులు తమ యభ్శిపాయము తేల్చినారు. “ఇది విమర్శనాతీతము. 

వంగభావకు రపిం(దుని గీతాంజలి యెట్టిదో, మన యాం[ధమున క్రీ మహో 

కవుల = భక్తుల యేకాంత నేవ యట్టిది స 

వేంకట పార్వతీశ్వర కనుల భావరాశి స్వాభావికమైనది కాని 

యాం వంగములనుండి దొంగిలిగొన్నది కాదని మన మనుకొనవలసిన 

విషయము, వీరి “కావ్యకుసుమూా వళి” శింశు సంపుటములు చూడుడు ! 

కవిత యచ్చోటనేని సహజతలో. గొణుంతవడినటులున్న దేమో ! 

* తిన్నని నున్నని తెల్లని యెనలేని 

మొగ్గలలోనుండి నిగ్గుందీసి 

చక్కని చిక్కని సరిలేని కమ్మని 

పు-వులలోనుండి (ప్రోవుశేసి 

విజుగని తేజులోని వెలలేని తీయని 

శేనియులోనుండి తేటందీసి 

నలగని తలలోని నలిలేని తొలిలేని 

చివురాకుదొన్నెల సేకరించి 

ఆం(ధకవి'తొ సరన్వతి నమ్లానపుష్సోపహోరములతో నర్పించిన కవి 

వరులు వీరు. కవితలోందఆచుగం బదముల వునఃవునరావృ త్తి ఏరి కష్టము, 

నవ్యకవితావ 'తారమునకు ముంచే యనేక నోతన విషయములపై. వీరి 

చేఖని 1909 సం। కంబు. దొల్లి సత్తికలలో వెల్లి విరిసినది. కొన్ని రకముల 

కవితామార్లములకు “వేంకట పార్వతీశ్వర కవులం దర్శకులుగాని, ర్స్ 

జీటాకరి కవితతీరు ననుకరించినటులు మన ,మనుకొనరాదు. అట్టి 

సా('భావికత వారి రళనలో. బవముపద మున. బరికింపవచ్చును. ఈ జంట 
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కవుల యభ్యుదయను గుజుశించి (శ్రీ నీకి శాపురాధీశ్వరుండు వీరి కొక 
ము(చాయంత్రమునుగానియి చ్చి తదుద్గమ మునకు జేయూ(తీనొనగాను, 

నరసారావు వీటలో జరిగిన ఆంధసావస్వత పరిసత్తున (శ్రీ ఉయ్యారు 
రాజానారి సభాధిపత్యమున సనీకవు లకు వి రాజహంని బిళద మొనల 

బడెను 1948 లో రాజము హేంద్రనరమున బీరికి వష్టిపూర్తి సమాన 
మవోోత్సేనము వై వైభనపూర్ణ్యముగా సొంగినది. అప్పూడు కూడిన యాధ్గు. 

నిక కవివర్లము పీరికి “కవికులాలం కార” బిరుదము నిచ్చి గొరవించిరి, 

ఈ వికుద నులు శెండును ఏరీయడం దగినటులుండీ యందగించుచున్న వి, 

ఉ. పావనమూూర్తి నీశ్వరుని బమ్మెక పోతన శాన రాజుగా ః. 
భఛావనచేసి పాడుకొని భాగవతంబును ; నక్లు రామభూ 

మో వరు సద్దుణానళభుల మేము జగ్య్సభు లీలంగాంచి బ్భం 

దావన కావ్య మంకీత మొనర్చితి మాతని పెండ్లీ పాటగన్, 

అని చెప్పీ (శ్రీ వీఠికాపుర యువరాజు గంగాధర రామరాయ (ప్రభునకు | 

'బ్బృందావనశావ్యము” నంకితము గావించిరి. ఈ కబ్బము (శ్రీ రఘునాథ. 
రాయల కాలమున వెలసిన శర్భగారకావ్యములను దలదన్ను చైన్నున 

నున్నది. ఈ కూర్పు నేర్చు వరికింవు(డు, స్ 

నీ మణి కిరీటంబుపై మన్నింపలేదం ళు 

SN “కొరగాని పురీలిరికోడి తెక్క. 
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అఖిలలోకవిభుని నతిభ క్రి నేవింప 

నాత్మవిభుని కరుణ నభిలపీ.0పం 

దగనివారు. బడయఃందగనివా "రెవరమ్మ ! 

తరతరంబు లేల తడ వెదమ్మ ? 

ఉ వేంకట పార్వతీశ్వర కవిద్యయ నిర్శల వాజ్శనః క్రియా 

సంకలనంబునం బొడమి సమ్మతేమై ఫలపుష్పుశాఖికా 

సంకుల సత్క_వి(పకర సాధునుతంబయి రామరాణ్మాహేం 

(దాంకిత్మైన యి కృతిసురాగమ ముర్ధులం దన్పుం గావుతన్ ! 

మన తెనుళపవారిలో నీ కవులను దాంటిన కవు లున్నారు. సండితు 

లున్నారు. భావకు లున్నారు. తెలుంగుపలుకుబడి యింతే మధురముగా, 

మృదువుగా, "లేట తెల్ల ముగా, దీగుతియ్యముగా. ధీర్చి దిద్దిన నారు 

తక్కుువగ నున్నారు. పసివిల్లవానినుండి, పండితునివజకు నచ్చునట్లు 

శేలికచానలో నింత సంతనగా సంతరించు కవిరాజహంసలు మన 

వారిలో నెందటఖో లేరు. “బౌలగీతావళి పలువురు చూచియుందురు. 
ఎంతనేవ్కు సాధారణజనబోధకముగా నుండునట్టి నడక వారి సొమ్ము. 

అట్టులని, యర్థ గంభీరత యుండకుండునా ? (ప్రతీపద్యమునం జాల గాంఛీ 

ర్యము. ఈ జంటకవులు తమ “లేఖిని గూర్చి యిా రీతి యుప దేశములు 

చేయుచుందురు. 

(నాయుము నిర్శల'భావ వి 

ధ్రేయమ్ముగ బుధజనాతిభధేయముగ జగ 

“ద్లేయమ్ముగ లలితీసుధా 

[పాయమ్ముగ ( బాఠకశ్రవణ వేయముగ్గన్ . 

ఇట్టి కరవులు గజుచిన లేఖనితో నీనడువు చేంకట పార్వతీశ్వర కవి కోకిల 

యుగళము తెనుంపలో నాదికావ్య గానము చేయందొడంగినది. రచన 

నేటి కయాధ్యకాండములోనికి వచ్చినది. అది. సొంతమై గీటు జాతి! 
నచ్చుంగాక | 
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వేంకట కవులకు: గొప్పరపు సోదరకవులకు నాకుకనితొ విషయమున 

అవ్వారి సు బహ్మణ్య శాస్త్రీ 

1883 - 1935 
తెలగాణ్య కాఖీయాహ్మాణుయ. కృన్టయజుళ్ళాఖీయుండు. భార 

చ్వాజస గోతుండు. అప స్హంబనూత్రుండు. కన్నతల్లి | మనల కమ్మ, 

కన్నతండ్రి; రామయ్య, పంచుశెొన్న తల్లిదండ్రులు: లకీ జేవమ్మ, 

జేంకటప్పయ్యలు. అభిజనము: గార్ల పాడు (బాపట్లతొాలరాళా) జననము: 

1888- నిర్యాణము: 1985. కృతులు: ౧. జీవన్ముక్తి - విబేహము క్రి, 

౨. సగుణో పొసన-నిర్గుతో పొనన 9, టై దబలము (చిన్న పద్య శావ్యము), 

ఈ. అఆంధధ్వని (ధ్వన్యాలోశమున కశనువాదను) ౫ తెనుల 

కావ్యాదర్శము. క శావ్యనాటళాది పరిశీలనము, ౭. 'మీభుము 

(శావ్యము-ఆ ము(దితము) 

ఆశుకవికలో నవ్యారి స్నుబహ్మాణ్య శా న్ర్రీగారి కాం(ధ్రమున 

మంచిపే రున్నది ౧౯౧౦, ౧౧ నంవత్సరముల (ప్రాంతమున దిరుపతి 

“చళోరానోోరి యుద్ధము తటస్థించినదిం “ సంటూారునీవు పూర్యోత్తర 

రంగములు. తన్మూలమునచే రచి౫పంబడినవని తెలుగువారి కెల్లరకు. 

చెలియును, కొస్పరవు వారితో గవిత్వపుబోటీకి స సుబ్రన్మా ణ్యశాస్తు గల్లు. 

గారిని నాయడు తిరుపతి వేంకటకవులు పంషింఛిరి, _వేమవరఠా(గహోారమున, 

ద(త్రృదర్శనము గావింపంబడినది, కీభటో! శాస్తలుగారి కవి తొజనమునకుం 
_ బట్టబగ్గ మ.లు లేవు, కొష్పరపులవ్సు లోడిపోయిరి. శాస్త్రులుగారు నెగ్గివచ్చిరి 

గురువ్రలు తిరుపతి క నులు శిష్యుని. వెంచ్చుకొని యిట్లు (వాసీ యిచ్చిరి.. 

%* అన్న లభెక్కడనో భుజంచితివి విద్య న్నాకచ జేర్చి, తం. :. 
ంందున్న యంద్ అక్షంబు, గాననుజుమి, దోవంబు, దుశ్శా(త్రవుల్ “.. 

_కరాజనమోళటమాత్కొంన వారియాళున్రఖ. చంద బెల్ల న్రవ్వారి ను, టో 
. ' ia షు గల్చిబుణంబు దీర్భిటిని నున్ఫూ | నివ్వ వ్రిచూడామటణేీ 1 |. 
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(పకటత రాశుభారను నభానదు లెల్ల రు 'మెచ్చుచుండ, నా 

యకమణి సంతసింపగ నయాశ! రచించినవాండవీవు, వా 
రక యరవింద సుందర మరంద ఈయరంబు (సవించుచుండు నీ 

సుకవీతం. గాచుకోందగవె సుబ్బనశా(స్ర్రీ ! జగద్ధితేంబుగన్.. 

“తిరుపతి శాస్ర” 

ఇదిగాక సికిందరాబాదు మున్నగు (పసిద్ధస్థలములలో వీరుగావించిన 

ఫతాస్టావధానములు ఆళుకవితా (వ్రదర్శసములు పలువుర (ప్రశంసల 

. నందుకొన్నవి. తెలుంపనను సంస్కృతమునను ఏరు సవన వేగముననే 

కవిత చెప్పంలిగిరి. ఎట్టివాండైన సంస్కృతములో. దడవు ఫొనకుండ 

మాటాడునల వాటు మన్యపాంతీయులలో. గడునరుదు. ఇాస్తులుగారు 
నిరాఘాట ధోరణి మాటాదునప్పుడు పండితులు దిగ్ర్భాంతి వేడు వారు. 

ఇది యత్యు క్రి కాను, ఏలేశ్వరపు నరసించా శా క్రై గాగొకరు సంస్కృ 

శాకుధోరణిలో. బేకుపడ్డవారు.  “ ఆళుకవితిలక” బిర దాఢ్యులగు 

సుబ్రవ్మాణ శాస్త్రిగారు తమగురువుల నిటులు పేరుకొనిరి, 

@ యుతులు బొడ్డుపలి సుబ్బ రాయబుధుని 

కొొలచల నృసింవాశా స్త్రీని గురువరులను 

స్తుతి యొనర్చి, యబేపల్లి సోమనాథ 
తార్కి.కాగణి చేశికు. దలతు మదిని. “ఆరధధ్యని 

తరువాత (శ్రీ చెళ్ళపిళ్ళ వేంకటశా(స్త్రిగారి సన్ని ధికింజేరి వేటూరి 

ప్రభాకరశాస్త్రి పాదుని సహాధ్యాయత్వమున క సిద్ధాంత కౌముది 0 

పాఠము చేసిరి. శ) (బ్రహ్మానంద తీర్ధస్వాములతో (బ్రస్టానత్రయ 

మధ్యయనము గావించిరి. తర్క వ్యాకరణములు, వేదాంతము, ధర @ 

శాస్త్రము అలంకారము మున్నగు వివిధ శాఖలలో ఏ కనల్పమగు 

పరిజ్ఞాన మున్న దనియు, నాంధ్రములో వీరి పొండితి యుద్దండ మైనదనియుం 

బండితు లెన్ను కొందురు. ఈయన '([పొచీ నణాజ్ఞుయమును దఆచిన 

లక్షణ వేత్త యె నను నూతనత్వ మెజుంగని ఇాందనసుండు కాండు, 
" em 



4% 

$16 ఆంధ్ర రళయిజీలు 

ప్రస్థానములు పఠించిన వేదాంతి మైనను రనతత్వము తెలియనీ 
శో త్రియమా త్రయడు కాడు మంచి భొకిక విజ్ఞానము కలవాండు. గొవ్ప 
"జీలీయాభివూాన ము గొల నాడు, పతితాంధ్ర' సా(మాజ్య విభవమును 

గూర్చి వగచు జాతీయ కవిశిరోముణి. “ఎెండ్లూరు? పూర్వసంపదను 

స్పృరించుకొని రచించిన యా' 'నీనములు సువర్ణ ములు, 

నీమట్టిలో. బుట్టి నిఖల'జీశంబుల 

చెలిగించియుండెయగా తెలుంగు వెలుంగు 

నీసీట తేటమొ నానాస్థలంబుల 

నా(కమించెనుగదా యాం(ధకీ ర్తి 8 

నీలోని గాలిలో లీలయె పలుచోట్లం 

జెం౫లించెనుగా (తిలింగదీ క్రీ 

నీపై రుపంటల నిగ్గయి యెల్లచోం 
॥ దనరారియుండెలూ, తెలుపళ క్రి 

యే జెముడుపొదలళా లోన నిమిడి చాంగ్ 

యుండెనో యిప్పు డల్ల సీయు(చ్భయంబు 

“ామచం[ద రాజేందుని రొమభ(దు 

భూరముణు( గన్న తల్లి ! యెంశ్రూరుపల్లీ | 

* వుడమి వేల్పులకు సీవుత్తుంలొనంగిన 
రమ్యమహో(గహారముల "పేర్లు 

౫ జంగము కథలలో శృంగార పూరమై 
: పాబుచునుండెడి ఏీరరనము 

', శాతలనాంటి కథల్ చెప్పుఖొనుచుండు FE 
కులవృద్ధుల బెడంగు గలుగు నుడుల 

ర్డీ "తడ్రీయాల్ మదీ న్నరియించుకొని శిర 
. ర కేలనంబుతో¢ 3 జేయు క్లాఘునములు 
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నీదు చల్లని శాన్సాన నెగడినట్టి 

పొరు పొదార్య రేఖల (బస్తుతించి 

పోవునో యేము, నీపేరు పుడమి విడిచి 

శరారగర్భ వొాకప్పు డెండ్లూరుతల్లి ! 

బలీ! వంశ్లూరు పూర్వము శూరగర్భ(ట, చేడు జెముడుపొదలతో 

నిండియున్న దట. ఈ దుస్థితి కవి నెంత పరితపింపం జేసినదో ॥ ఆర్ష 

వాదయు(డగు నీకవి హృదయ (పణాలికనుండి యుబికిన యీ నవాజ 

కవితాప్రవావాము రసవిదులకుం దలమున్క-లు చేయుచున్నది. ఇట్టే 

పద్యములు నాలుగే (వాయులాక, అనినాలుగు కావ్యములుకావా ! 

(శ్రీ శాస్ర్రీగారు “భారతి లో వెలువరించిన యాసం దేశము చదువుండు. 

ష్. .నవీనరహస్యములను గల్పనా(ప్రపంచముద్యారా వాజ్మయ 

(పణాళికలోం (బవహింపంజేయు. సుకవుల సంచేశము లుగ్గుటాలుగ 

నేజాతికి జీర్ణ వుగుచుండునో, వారిదే యభ్యుదయము, వారిదే స్వాతం 

త్రము, వారిచే వజయము......”” భారతిప్రభృతి పత్రికలలో నప్పు 

డప్పుడు (ప్రకటించిన ఖండ కావ్యములుగాక, వరి పద్యకృతులు ప్రత్యేక 

ముగ నచ్చుపడినవి కానరావు “టై వబలముూ అను'పేరుగల భ క్షిప్రధాన 

మగు చిన్న కావ్య మొక టి (పకటితము, * మేఘుడు ” అనుఖండ 

కావ్యము నవీనమార్షములో. జివరికాలమున ఏరు రచించినది (పచురింపం 

బడ లేదుగాని, శా స్ర్రీగారికిమ్యపరంపర నోళ్ళలోనానుచున్న శొన్నిపద్య 

ములు విన్న-వో నది రసపరిప్లుతమగు శావ్యమని తోలచును. ఏరి యాంధ్ర 

ధ్వని, "తెలుంగు కావ్యాదర్శము కావ్యనాటకాది పరిశీలనము మొదలు 

గాల రచనములను జూచిన నలంకార శా(స్ర్రమున సీయన యెట్టి పరి 

(శ్రమ గావించెనన్న దానికి (బత్యు తృరమిచ్చును. రనగంగాధర మాం(ధ్రీ 

కరించిరని కూడ € బేలియవచ్చినది, రామాయణకథను దీసికొని సంస్కృ 

తమున నాటకములుగా నిబంధించిరనియు. జెప్పుకొందురు. మతి, అవి 

# 



యన్నియు నెవ్వరికడనున్నవో ? వమైనవో ? - వేదాంతమున ననంతపం 
(శ్రమముగావించి (గ్రంథములు ననేకవ్యాసములు వీరు (ప్రచురించిరి, 
శాస్త్రిగారు గద్యాల, అత్నకూరు, ముక్త్యాల మున్నగు వివిధస ంస్థాన 
ములలో. (బతివాదిభయంకరముగాం గవితా(ప్రదర్శనము గావించుషు 
బిరుదములు 'తాల్పుచు! గర్హి కాములై (వవృత్తిపథమున సంచరించిన 
వారుగా స్థూలదృష్టికిం దో, చినన, సామాన్యులకు గోచరింపని నిరృత్తి 
మార్గముననే పీరిచిత్తము నంచరించుచుం డెడిదిదని యిక్కడ జెప్పందగిన 
రవాస్యము, అయన సహజసాత్తి (శ రూపము, శొంతగంభీక భావమణము, . 
నిత్యభామ్యప ర్యాలోచనము, కర్చాచరణము స్టృరణీయము కై నవి. 
ఇట్టి గర్వరహి హితుండు, నిష్థాసహీతు(డు పండితులలో నూటికి. నోటికి 
నుండుననుటకు సంశయపడను, వై శ్యబేవము వేయక వీరెన్నండు నన్న ము 
తినలేను. ఈయన యెప్పుడును తమపేళేివునియడుగ “సుబ్బయ్య! 
యనియే చెసి ప్పినుగాని సుబ్రహ్ముణ్య శా స్త్రీ యనుళోొనతేదు. ' తను 
యాం(ధ ధ (ని మింద (బతికూలాభి ప్రాయము వెల్లడించి దోసంగు లున్న 
వని యెన్ని పత్తి ర్రికలోం (బచురింఛినపుడు, శ్రీ శాశా సుబ్బ రాయ 
శాస్త్రి తం) గారికి శేఖమూలమున “మహోశయ | మిరు (పత్రి గాముఖమున( 
(బ్రకటింపచేల ? మి,వంటివారు ప్రత్యేకము? నాకు? దెలిసిన సరిచేసి 
కొనక పోయితినా?” యని (నాసి పంవిరంట, మజియొకనంగతి :- 
wig కాట్రావులపల్లి (జగ్గంవేట) జమిందారు శీ! జానుర సీతారాను 
నా మిగారు రసికు. న విద్య త్పభును. వారిధర్భ నమునకు నాన శా న్ర్రీగా 
గ్లొక్త, తూరి, వెళ్ళి, రాజగురువులకు, జాచి అయన యేమి చదివితిరని 
 ప్రక్మిం: “దో కొంచెము సాహీత్యము, కొంచెము. వ్యాకరణము. 
tosis PUD గురుశి ట్లాత చున నేర్చుకొంటి. 0) నని చర్సిరట, 



అవ్వారి సు(బ్రవ్మ క్యా శాస్త్రీ $19 

యాసంస్థాన గురువు చెప్పిపొమ నెను, సుబహ్మణ్య శా (స్త్రి గారు నిస్ప లి 

వుల పోయలంచి పోవుచు, నూతనాస్థానకవి (శ్రీ ద్వివేది రామశా (స్ర్రీగా 

రొక చోట? గూర్చుండ నచ్చటకుేరీ, వారితో చేదో లోకవృ-తాంతము 

సంస్కృత'భావలోం (బసంగించిరంట. ఆరామశొస్ర్రీగారు మన కవివరుని 

నిర రళధోరణికిం బాండితికి నాళ్ళు ఇర్యపడి (పభువు దర్శ నము చేయించిగనియు, 

నా(వభువు ఎదుట గోడమిో/దనున్న “శకుంతలా” (ప్రతిమను నర్జింపుం 

డన నాయన మనను గరయనటులు సంస్కృతములో న్లో ములు రచించి 

చూవీరనియు, నప్పుడు (శ్రీవారు సు(బహ్ముణ్యశా స్రీ గారికి వార్షిక 

మేర్చ్సాటు చవేసిరనియు (శ్రీ, రామశా స్ర్రిగారు “అభినవభోజచరిత్ర” లో 

(వాసిరి ఈగాథ ఇా(స్ర్రాగారి నిర్ణర్యితకుం దారకాణగదా యని చేరు 

రొనవలసి వచ్చినది, 

పరు తెనాలి సంన్కాతేక శాశాలలోం గొన్నా ళ్లున్కు బందరు “కందా 

మాస్కూలు” లోయ గొన్నాళ్లును బాపట్ల శంకరవిద్యాలయములో 

గొన్నాళ్లును ఆచార్యులుగా నుద్యోగించిరి. తరువాత 1927లో కొవ్వూరు 

“ఆంధగీర్యాణ విద్యాలయము” వారి యావ్యోనమువై. . వెళ్ళి యచట 

సంస్క తాం(ధ్రో పాధ్యాయులుగా. నెనిమిది త్ మిది యేం డ్దుండి 1985 

లో జీవయాత్ర చాలించిరి. , కొవ్యూరి కళాశాలలో .నుండణగా శాస్త్రి 

గారికి, కాకినాడ విద్యార్థులు మా కళాశాల కుం దయజేయుండని యు త్త 

రములు [వాయ “నన గాతమాస్నా నమునకుం గొవ్య్యూరిలో జేరతిని 

గాన్ని ఉద్యోగము చేయుటయే (వథానో దేశము కా” దని సమా 

ఛానము వంపిరని “తెలిసినది, 

సుబవ్మాణ్య శా స్ర్రీగారు నై వైస్టీకులు.. పండితులు, కవులు. రసహృద 

యులు, శాంత చిత్తులు, వారి చేరు "తెలుళఫపారు మజుచిపోరు, వారి. 

కృతులు మనభావకు భూవలుం ఇట్టివాండు కనుకనే సుబ్రహ్మణ్య 
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§90 ఆంధ రచయితలు 

శ్యాస్త్రీనిచార్చి కింకఫీందఘుటావంచానను(డు చెళ్ళపిళ్లకవి “చేరి కతండు 
శిష్యుండని "బేర్కొన కొప్పగ పోదులాని కై, వారము గాదు నాకతండు 

వారక బేశికువంటివాండె, .....” యని వెచ్చుకొ నెను, సర్వథా స్కు 

హ్నణ్యశా స్ర్రీగారు ధన్యులు, సృత్రసంతానములేని కొత వారి విష 

యములో గొజంతయేగాదు, “వు, తాత్పద్గతి రితిబేత్తదపి పాయో౭_స్తి 
యు క్ర కృథసనామ్” అను శాంకరసూ క్రి నెజేగీన వారి కటు లనువించదు. 

సంగీతసాహిత్య తత్త (వేత్త యగు శ్ర వారి నాగభూవణముగారు వీరి 

యంలేనాసి. వా రేకాదు, ముటియెందటో శాస్త్రిగారి సేవాభాగ్యము 

వడస్కి పండితులై కవులై పేరుపెంపులు గాంచిరి. 

సు(బవ్మాణ్య వాంస్రి త్రై్రగా రవధాన సందర్భములలో గావించిన 

జేపీ స్తవము లివి పరికించినచో, ఆయన యెన్ని సంస్థానములలో సత్యా 

రములు గాంచెనో వ్య క్కమగును, 

సీ వజేవి దయ జయమిన్సించ నత్క-లా 
పూర్ణమా “నెల్లూరు” వురమునందు 

వకల్లి విరుదంబు' తెనయించె నల “పెద్ద 

పవని భాూపాలుని” నవిధముందు 

క వయన్ను కారుణ్య ' మేడుగడగ నుండె 

“కందుకూరి వధాన కార్యమందు 

వమాత ఛారా నమృద్ధుల నెనంగించె 
కళ Teh) 

నెట్లనె కనిగిరి” పట్టణమున 

గీ, అట్టి లోశై కజనన్సి హృదంబురువా ని 
.1 కంక రాభ్యశ్చ ప్ట్రనాన పాదాంబుజాత్ర. 

అ “విగత కార సన్స్? "సభ, c (బోచుభాగాక్ల | . pe 

శో 
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అవ్వారి సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రీ 

“ "తెనుగు శావ్యాదర్శము ” లోని సద్యము ;-- 

నీ లమ్మూరు నగరి కల్ల ప్పసత్రంబున 

షష్ట్యవధానంబు సంతరించి 

గద్వాల నగరున విద్వత్స్పభ నర్లీతి 

లేఖిసీ కవన మల్లి ంపశేసి 

ఆత్మకూరు నగరి నాళుకవిత్య థీ 

లాస్ఫూ రి రాజవాల్ల భ్య' మొసలి 

. ముక్త్యాల నృపుచెంత మోహనంబై న యు 

పన్యాసధోరణి వరలంజేసి 

గీ తగంగంబలుచోట్ల నష్టావధాన సభల 

నాళుధారాకవిత్వ మహాత్ర్త § మిచ్చి 

నన్ను నునుచు మాతల్లి మనః(ప్రమోాద 

చాననంతాన వల్లీమతల్లిం గొలుతు. 

ఇ 
ben 

1 



- వేలూరి ఉినరామణాస్త్రి, 

1892 

తల్లి  శ్రీవిశాలావీ, తండ్రి! జేంకటేళ్వరావథానులు, (_గానుము | 
చిరివాడ (కృహ్లానుండలము). జననము! 1892 సంవత్సర (_పాంకము, 

కృతులు ; ము(ద్రితములం- ౧, సోముండులేశ ఈ త్తరహారివంళ విచర్శము 

(1919 లో విరచితము) ౨. ము'కాలక (|ప్రబంథను. 1910 లో 

విరచికము ) క. 'తాలుకుట్టనము (నిభుర్శనము 1918 విర) ౮. తెనాలి. 
శతావధానము, కొవ్వూరు, చటాయి, తినాలి, బెజవాడ గుంటూరు 

కాలేజీ శతావథానమయులు, ౫. కృతకనూ్య త్రము (ఖండ శావ్యము, 1910) 

౬, మాధవవర్మ ( నాటకము ) - 1920 ముద్రికను. ) ౭, ఊపగుప్ప, 
రొ బీడాలో పాఖ్యానము ( పద్యకథ. 1911 ముది.) ౯ అకకథ 

(మహాత్మా "గాంధి జీవితము, వచనానునాదను. బి నంభుటనులుం ) .” 

౧౦. కథలు - గాథలు (రవీంద్రుని వంగభానలోని “కథా” యను 
(గ్రంథమున కనువాదము 1940 ముది] ౧౧. ఏశావళి [ఖండ 
కావ్య సంపుటి. 1940 ముది, | ౧.౨, రాముని బుద్ధి మంతనం, 

౧౩. సర్వేను వీలునామా. ౧౪. త్రీరనికోరికలం, ౧౫. 'బొపనకిల్ల, 
(ఈ నాలుగును శ్రీ శరచ్చం(ద్రుని నవలల శనునాదములు.] ౧౬. కథా 
నట్క-ము, ౧౪. కథాస ప్తకము, 

శివరాముశా'స్ర్రిగారు. కావ్యరచనలోం గథారచనలోం (గ్రొత్త 
వాటములు తీసిన గొప్ప రచయితలు, ఆంగ్ల వాజ్బయమున, వంగో 

వాజ్మియమున, పరాను వాజ్బయనున వా రెక్క_డలేని గ్రంధములను, 

జూచిరి, ' సంస్కృతమున 'జెస్పనేల ! వ్యాకరణము న్యాయము . 

= వేదాంఠము గురుకుల క్లిష్టులై యధ్యయనముబేసీరి, ఆంధవివయనుక 
=. వారికృషిని గూర్చి వేజీ (వాయను, శతొవధానములు వలుచోటాల 

1 షా 
ల ఫి 

(జీ ॥ 

ట్ బోటేగా శే జేసిరి, ర: అశుకవిత్యములు “నీవా ? చేనా?” యని (వ్రదర్శించిక్క 



శీలూారి శీవరావము శాస్త్రీ శ్రీవ్రల్రీ 

తము గురుముఖ మున నేర్చికొన్సి రాగధోరణిని పద్యములు చదువుచు 

మధును లొలికించిరి. _ నేంయను శివరామశానస్ర్రిగారు నూరవరపుం 

దోంటలో నిల్లు కట్టుకొని యున్నారు. అపుడపుడు పత్తి కలలో. 

బద్యములు, కథలు, సాహిత్య వీమర్శములు వెలువరించుచున్నారు, 

నడుమ నడుమ సభలలో. బాల్లూని, తీయని గొంతెత్తి విసరుచున్నారు. 

కాని మానసీకముగానుు కాయికముగాను పూర్వోత్సావాము, 

పూర్వ దార్థ్యము తతింగి “కేహినో దివసా తాలి అనుళొనుచుం గాల 
శ్షేపము చేయుచున్నారు. శాస్ర్రీగారి జననము 1892 లో, అనలా 

సీ రచన నాంటికి వారి కేంబది యేడవ యేడు సాలపచున్నది, ౧౯౨౬వ ' 

. నంవత్సరము శాస్త్రీ గారి జీవికలో నొక పెద్ద మార్పు తెచ్చినది. 

ముప్పది నాళ్లేండ వయస్సు దాటిన తరువాత నున్న శివరామశాస్త్రి 

గారు వేటు. దానికి. గారణము (క్రమముగా ముందు డెలిసిఖెందము, 

శివరామశాస్త్రి గారు కలిగిన కుటంబములోని వారు, వీరి పూర్వు 

లెల్ల మంచి ళిష్టులు, పరి తండ్రిగారు వేంక శుశ్వరానథానులుగారు, 

తగిన గురువులతో ( గావ్యనాటకాదులు పఠించి, సిద్ధాంత శాముది 

సధ్యయనించి శ్రీ జయంతి భగీరథ శాస్త్రిగారి సన్నిధిని “వ్యాకరణ 

మహాభావ్యుము ” పాఠము చేసికొనిరి, ఈ లోపుననే తర్క_వేదాంత 

(గ్రంథములు కొన్ని సందర్భము ననుసరించి యాయా పండితులక డం జది 

విరి (శ్రీ భగీరథ ళా శ్రి, గారి గురుత్వమే శివరామ కవికి. బేర్కొనం 

దగిన దై నది. భార్యతో గాంవుర ముండి .*యింజరముి లో భగీరథ 

పండితునికడ మహాభామ్యము చదువుళొనుట, (శ్రీ చెళ్ళపిళ్ళ వేంకట 

శాస్త్రిగారి గుకుతగమున సాహిత్యవు( బొలుపులు శతావధానపు 

మెలకువలు తెలిసికొనుట్క శీవరాము శ్మాన్ర్రీ గారి విద్యార్థి దశలలోని 

| విశేషములు. పేరునకు. విద్యార్థి యన్న మాట గాన్సి యప్పేటి కప్పుడే 

_ ళివరామశ్నాన్త్రి మంచిజండితండై , మంచి కవియె చాల్బగంథములు /" 
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రచించెను రచించుచుంటెను. వేంకట శాస్త్రిగారి వెనుక సభలకు, న సంస్థను 

ములకు శతావధానములకుం దిరుగుచు ముందునకు వచ్చెను. వేచ్చి 

“గుంటూరు కళాశాల” లో (బలిజ్ఞ జేసీ “నహి(పతి యన్నట్లు శశావఢా 
నము గావించెను. అప్పటికి శివరామకని కిరువదియేండ్లు దరిలో 
నుండును. 1911 సంవత్సర (పొంతేము. తిరుపతి'వేంకటకనవులకు, కొప్పరపు 
సోదరకవులకు వాగ్యుద్ధములు జరుగుచున్న సమయ నది. తిరుపతి 
కవులకు శిష్యుండగుట శివరానుకవి గురువిగోధుల చెదురుకొని యిళ్లు 

సింహాగర్జనము గావించెను- 

మ. అనిమి _తృంబుగల గాలు ద్రవ్విన త్యదీయా హంత నా౭పుం దలం 

పున సీ సీరన నిర్లుణాళుకవనంబుంజెన్సీ నిన్లెల నెం 

చిన యస్నద్గ్దురువర్యులన్ నుకవితొ న్దీ శ్రీ భుర్యులకా మానివిం 

చి నినుకా గెల్వంగ వచ్చినా నిజె సభం  జీయింతో | వత్తువో! ' 

గుంటూరు కళాశాలలో 'నేర్చాటు జేయంబడిన యవధాన న 
పరీ శ్రైర్థ మే. నిరాశే పము శతొవధానము కొనసాంినది, సభానదులు 

సుచాననిరి, గురువులు తీరుపతిక వులు శిష్యుని భిపరామశవిని వెళ్లి 

యిటులు డీవన లిచ్చిరి " 

we 

ho 
/. | 

“ము, జగతీనాథులు సెక్కు_మంది ముదిత స్వాంతంబునం గాన్కులం భో 

; పల. సాంగంబు సలకత్షణంబుగ శరద్చ్యావింశతిం బేరి జా. లత 

1 నకల మాయేలిన యావథాన కవితాసామాజ్య భారంబు నెక 

ధుల బూనంగదవయ్య ! తండ్రి ! శిపరామయ్యా ! చిరంజీవిపై: లి 

ఛా. వాలో్యోగ్రోకముమై 'నెదిర్చితివి కొప్రంపుంగవిన్ గ్రంథసా ప్రి ( 
““శల్యంబుం బొనరింతొ ..శేదొయని సీకై కొంకు నన్న న్నన 2 
& Ga ఖిన్నటి కూడందీసితివి వత్సా! సత్సభాశోభివై . ౯ 
ఎక కంబరల జోరదుమయ్య ! యిశవీశన్ శివ్యచూడామణ ణ్ aft 



వేలూరి శీవరావు శాస్త్ర లేలీఫ్ 

దానితో వేలూరికవి తెలుంపవారికి బహుధా (ప్రశంసనీయు. . 

డయ్యెను, (క మముగ( దెనాలి, బెజవాడ, ళొవూ్యరు, చటాయి మున్నగు 

పలుతావుల నవధానములు గాపించెను. చెళ్ళపిళ్ళ వేంకట శాస్త్రిగారి 

(పథానళిష్యులలో నొకరు (బకటకీ ర్తి నందెను, 1915 లో 

వ్యాకరణము ముగించి యింజరమునుండి చిరినాడ చేకికొనెను, ఇంజర 

ములో నున్నప్పటి పిరిచరిత్రము వినందగినది కలదు. 

సదాచారనంపన్నుండగు నొక్యయాహ్మ్ణ కువూరుండు పెండ్లి చేసికొను 

టకు డబ్బులేక తంటాలు పడుచుండెను. అప్పుడతనికి. దమయింటలల 

బంగారునగ నమ్మివై చి వివాహమునకు వలసినంత సొమ్ము నొసలానుః 

అట్టియుడార హృదయ మాయనది. శతావధానము నభ్యాసము 

చేయుట కింజరములో నూటజుగురు పృచ్ళకులు దొరకుదురా? పెద్ద 

మామిడితోంటలోనికి. బోయి, యొకమితునిచే (బశ్నము లన్నియు. 

గాగితపుముక్కుల ప్రై (వాయించి కొమ్ములకు. గట్టించి పద్యములు చెప్పూ 

చుండు వారు, అట్టి భారణాబల మాయనది. 

చిరివాడ ేరికొని వ్యాకరణ (గంథములు పాఠము చెప్పుచు 

బద్భపురాణము నాంధ్రీకరించు కొనుచు నాంగ్గము పఠించుచు శాస్త్రి 

గారు రెండేండ్లు గడపిరి. ఆంగ్ల, పరాసు భాహిగంథములు చదువ 

జదువ సాధారణమైన తెలుంగు కవితేపై మన ఇ స్రైగారి రొకవిధమగు 

చేవము కలిగినది. అపుడు యతిపాసములు విడిచిపెట్టి మహాభార 

తములో నాది సభాపర్వములు, పీకొన్వియరు ననుకరించి పదినాట 

కములు బుగ్వేద బుక్కులు కొన్నియు. 'దెనుంగులో (వాసి వెనుదిరి! 

చూచుకొనిరి, అవిస్తవ మాయన యంతరాత్స్శశే నచ్చలేదు. అప్పుడ 

నిబంధనములు విడువక “మణిమేఖల'*+ యను నే డాశ్యాసనముe 

(ప్రబంధము రసభావ బంధురనుగ రచించిరి. అందలి కవిత్వపు సొగసున 

గూర్చి నాండు విన్న వారివలన వినుకలియేగాని యా (గంథ మిష 
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డుత్సన్న మై పోయినది. * మణిమేఖం * రచించుకాలముననే “సాహిత్య 
దర్పణము? సగము “రసగంగాధరము” ౧ అఆననము, “'ధ్యన్యాలోకము” 
నంపూర్ణ ముగను దెనిగించియుంచిరి. పై (గంథనులెల్ల “మణి మేఖల! తో 
పాటు పక్టైలోం బెట్టుకొని యేలూరు (శ్రీ దివాకర్ల తిరుపతి శాస్త్రుల 
వారి నతి నభకువెళ్ళి యటనున్న పుడు మకాములోం గల యాసపెశ్టా 
ధనాళే రాతి దొం౫లెత్తుళొని పోయిరంట, అది'మి:దలు శివరామకవికిం 
గొంతరో(త కలిగినది, ్రైర్యముతోం గానీ యయనుకొని వీదప వంగ 
వాజ్యయము చదివెను, పరాను గద్య వాజ్బయము చరా చెను, చదివీ ' 
చూచి యప్పుడే యించుమించు నూజుకథలు, ఆజు ఛిన్న నాటకములు 
సంఘటించెను. సాంఖ్య, న్యాయ, వై శ్రీవిక దర్శనములు చదివి భఛామ్య 
ములతోం బెనిలించెను. యోగ నాళిష్టుము నిర్యాణ్యప్రకరణము వణకు 
ననువదించెను. 'వేదాంతమునకు సంబంధించిన 'ేవేనో చిన్న చిన్న 
పుస్తకములు (వాసెను, పద్మను రాణమున( గొన్ని ఖండము లపుడు 
'వాతలో నున్నవి. ఆసనుయములో US ంథభాండారముతో నిండిన ఏరి 
ముంట్సేపె నలిగి యగ్ని మండిపడినది, సంస్కృ ఆతాం(ధాంగ్లాది భామలకు 
వ్రక్లజంధించిన (గంథము లెన్నో ఏరి భాండారమున నున్నవి. శివరామ 
శాస్త్రిగారు నిత్యమక్క-_డ చే కూర్చుండి (పతిగంథము చదువుచు 
కదివిన (గ్రంథము ఫ్లై; దమ యభిప్రాయము (నానీ యా (గంథములోచే 
పెట్టే యుంచునా రంట, ఆయా (గంథనులు తొము రచించి, యచ్చు 
వేయింత మనుకొనుచున్న . (గంథములు సము సము 1926 సంవత్సర 
గ్రుల్లో నగ్ని కావులియె తుయించినవి. 

నూ 

/ "ఈ పద్యము...చదువుండు : 
4 1 

Aue 

 _కీ=జతోీయి వత్సీరమున నాతఫ న లలా TON వు ' 
1 ' ere ' 
hry 4 షా క / గ్గ న్ని 1 

1 1 పాద. భయమగు _వెళాఖ శృ్నుపత బున సూ 
rt ' " ' ' 

UL 



చేలూరి శివరావు శాస్త్రీ ల్లీ 

రయ దినమునన్ ద్వితీయా 

దయమున. జిం నాడ యెల్ల దద్ధంబాయెన్. 

శివరామకవి నెత్తురుజుక్క_రైన తన (గ్రంథము లట్లు భన్ముమైనపు 

డిటులు వగాచెను ; 

ఉ. పెంచితి బెద్దచేసితిని ; (వీతియుతంబుగ రాణివాసమం 

దుంచిలి రాజ యోాగ్యకును వూపవనంబులు (కుమ్మురిల్ల ని 

ర్నించితి విస్థరిం చితిని మేదిని మింటిని నొక ,-పెట్ట న 

ర్సించితి నిన్ను నగ్గికిని బెక్ బలిగా. ౫వితాసరస్వతీ | 

ఉం కాల్చితి విల్లు నర్వమును గాల్చితి సా(తము లూంచుముట్టుగాం 

గాల్చితి వెల్లయున్ ధనము కాల్సితి వెల్లయు ధాన్య రానులన్ 

గాల్చ్తి వున్న వెల్లయును గాల్సినం గాల్చితికాక :గంథముల్ 

కాల్చిననీకు నోజ్వలన | కడ్చది నిండెనొ ? కాలునిండెనో ? 

నీ. బుగ్వేదమా ! యష్టదిగ్వీథులను నన్ను. 
గన నెంతయడలితో కోలు నపుడు 

వేదాంతమా ! నన్ను పీశ్షింప యోగద్భ 

జ్భలి నెంతపూనితో మాండు నపుడు 

వ్యాకృతీ ! యలయజ్ఞుగంతమా “దృశి” నెంత 

నణపీతో నాకయి చరవువేళ 

క వితాకుమూరి! నన్ గనుపొం'కు నెన్నిము ' 
ఖాలేదుఃఖంచితో (కాలపతటిని 

గ్, కట్టు! సాహితిరో నన్ను లౌంగిలింప 

నెంత చేతులు చాణితో యేమనందు 

నన్ను € గంకాళమును జేసి చన్నవాగె . 

' వుస్మ్రకములార ! నిజ్ఞానపుటములార 1 
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అంతనుండి శినరామకవి యు'క్పావాము నన్న గిళ్లెకు. అగ్ని (పమా 
దమున కొళసంత్సరము వెనుక నే యేకాంతవాసము కోరి మన శాస్త్రిగారు 

నూరవరమున నొకతోంటకొని' యం దిల్లుగట్టి నాలుగేం డం దొంటరిగ 
నుండిరి. మొదటియింటిమై నగ్ని ,కోపించినతరునాత భార్యతోం దోంట 
యందే కాంపురము స్ట ప డెను, వకాంతవాసమున క్రీకవి యిటులు 

పలవరించును ; 

ఉ. వయొకరుండు లేని యొక యేటిసమాపతలంబునం దర 

గ్యాయతనంబునందును దటాకతటంబునయందు. దోంటటయం 

దొయత శై లశృ్ళంగమునయందు జనించు మబోవనసీజనుం 

దూయెల యొండు నాసనము సొండును దప్పక నాకుంగావలెన్,. 

శివరాను శాస్త్రిగారు వ్యుత్సత్తియు. (పతిభావమునుగల కవి, 
భావనలో వారికి దీటు వచ్చువారు నేంటి వారిలో: దక్కువగనున్నారుం 

“ఒక్కభావగాదు తక్కినభామల నన్ని గూడ నేర్వుమయ్య యాంధ్ర” 
యని (పబోధించి యన్య వాబ్బుయ ము లెన్ని (టి తోడనో పరిచయము 

గలిగించుకొన్న కవినరుణాయన. రవీంద్రుండు వంగభాషలో రచించిన 
“కథా” యను (గ్రంథమును. . “కథలు, గాథలు? అనుజేరు "పెట్టి 

తెనిగించెను, శ స్ట చ్చం(ద్రుని ననల లెన్నో తెలుఏలోనికి మార్చెను. 

పరాసు వాబ్బయపుం బోకడలతోం గథలు నచనమున వందలు 

(వాెసెను, అన్నిరచనలయంధుం.. 'దెలుంగు స్వతంత్రతను ముద్రించు 

కొనెను గాని యనువాదను లనిపించునట్లు రచింపలేదు. "తెలుంగు 
పలుకు చదువని యాం(ధు నీ కవిగారు. స్రహింపక య విధముగ నిలువ 

1 న. 

క _ తెలివికి సంస్కృృతమున్. మట.” .. 

బలివికి న్థాం్లోయ మో, ఇాతళ్ళుదుర ంబ్లో. 



వేలూరి శివరాను శాస్త్రీ. gag 

విలువ యిడి నేర్చి యోోొ నీ 

తెలులావ్వరి పాలు వేసి తిరిగెద వాంఛా! 

శివరామ కవిగారు “వురాణ మిత్యేవ నసాధు ' నర్వం, సభావీ 
కావ్యం నవ మిత్యవద్యమ్ ” అను సిద్ధాంతమే కలవారు. వేదబికు,.ల' 

నుండి, యపనిషత్తులనుండి వాక్యము, లె _త్తిచూవి, జీటి “భావ 

కవిత్య ” మనంబడు ను త్తమజాతి కవితతో వాణి! సామరన్యము జూవు 
దురు + (ప్రాచీనాలంకారికులు ' చీర్కొ_నిన ఛావధ్యని ము  రనధ్యని. యను, 

వానికి నేటి, భావకవితకు సాజాత్యము స్యషమాణముగం జూప్కి! తట్టి 

' కవిత యిప్పటి వారిలో. దక్కుువమంది క లవడినదని వీ శందురు. "ఆంధ్ర 

శ 

భావనలో చేడు పొడముచున్న విస్తవము ' లన్నియు శివరామశాస్త్రి 

గారికి. (గ్రాత్త లనివించవు. పీక మనస్సులో '“నాంధ శవిత్యయనై 

నిన్నో తడవలు విన్గవభావములు పట్టినవి: అవి శార్యరాపమును 
గూడందాల్చినవి. యతి' ధాన బంధములతో కవిత్వము (వాయటయీ 
గాక, (ప్రాచీన ధోరణితో లా దశ వర్ల నహములతోం (బబంధట్లు (వ్రాయు 

టయు నీయన మనస్సునకు నచ్చినది కాదు“ ముక్తాలత.” ' కల్ల్సీత . 
కావ్యము 1910 లో రచించెను. అందు వచ్చు పాత్రలు ముగ్గురు. 

శమజయంతు! లిరువురు సహాధ్యాయులు, శల్టీశాండ్రు." ''వారీలో శముం 

డను వానిని “ముక్రాలతి యను 'జోారకామిని గంటు ' అదయెజిల్ 

సమాక్రోలత్ మై మనసుంచుకోని జయంత? డు శమయనతరోపకు; పోనమందుల 

శనీ: ముక్తాగత 'మడిసను '-'చోనితో: జయం! తు మ్ల PRE సలు ' విడి 

పటన స్తో gp క్ల చే shana 
ఛి చ vy ర [న (సా! 
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4 4 Or 

గురువు లొకరు లేరు. ఆంగ, వంగాది భాషా గ్రంథావలోకనమే ' 
ay 

యక్క_డ ముఖ్యకారణను, అది యటుండె, ఈయనకు బాలక భలలో; 
గల కరో 

85న మయొటుక్ యున్నది, సంగీత్ మెబుంగుదురని (వ్రాసియుంటిన్లీ: 
4 ౧ 

(| 
ra 

. అభినయ కళలో బవేశ (మున్నది. నాటకము లన్నన చలన చిత్రము, 5 

bn 
| హం. 

U a 

భన్నను .మక్కువ భరాపుదురు, “ జయావీల్చుు ” సి చారి * జరానంధ్యు, ప; 

క్ల్షశ్రాసంవిధానను గానించినది పీరేగదా? ఇంక కథారచనములొి | 

ఇ క్లన్స నలసివపుడు వరు సీద్ధవాన్తు. 'లనవలయును, ధ్వని పాయ 

: నున్న భారి .వలుకుబళ్ళు" కథలలో ససాశము కావ్యత్వమును సు 

ఎ కేయుచుండ్లునో. సాధారణనుగ వీరి కథలెల్ల సలతణ భామల 

బ్రడచినవిః (పతీ కథ యందును సాహిత్య వాసన యుండును, భాన.?౫ 

సత యుండును .కోఖా క ల్ననను విషయమున నీయ నన్నో మించిన 
త. 

ial 

జేయు శొంద్రున్నారుగాని, వచన రచనా విమయ్యమున సీయనను 
ot + 

శారు నౌ నా దృష్టిలో మక్కల్ కక్కును భాభ సలత్షుణ మగ 
aa వము ; కరవీర తుగుటయుర్య . ఖలుకుబడి . మితముగా 7 నుండుట 

న్య thane! వచనములోని. ధ్రశురగుణక్లు 

వో 
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జను. నాలో నేనే దహించుకొని పోయితిని. నా క'జగతి యంతయు 
నిస్సారముగాం దోయ౫ను, ధర్మారెడ్డి 'దిత్తరువేని లేనియెడల నామేడ 

చవుటిదిబ్బగా నుండెడిధి. ఒకెరేయి. యంతయు నేనాచిత తరువు నెదుట 

నుంచుకొని కూరుచుంటిని. కొంతసేపు చానీతో వినోడీంచితిని, ' కను 
. గ్రమముగా నాకనుల'వెంట బావృములు (స్రవించినవి. 'శెల్లవాప లటులే 

కూరుచుంటిని. అపుడు మయూరము లోకటొకటి తేచి స స్తంభ మెక్కి 

కూయందొడలగొను, .. చేను : 'స్వవ మున ధర్మారెడ్డి గొకఉ 'శ్రరమును 

(వ్రాసితిని, (బ్రా(తకుపళ రణము కలముశకాధు. "వాత క్షు యూాగింట్రీనది 

కాగ్గిశ్రమును గాదు, ఇచ్చ నామానసముమిోడ నన్ను కరటికీచ్లి శరలు 

గించి కరకకాయ సిరాచేసి అక్షరములుగా పోసినది,' 'అవ్రుడు ధరా శ్యాెడ్డి 
(ana 

. నాలో ఒకభాగముగా నుండెను. గ్లాన దానిని వరించిన. . .'క్షమావణా' 

a hye 

 కథ.'భార్తతి' (పభృతులగు పత్రి కలలో వెలంవర్రింవలుడిన ' వ్రి కథానికలు 
లా, pe // 

కుష్పనంగూరలు, వానినెల్ల "పంటకు రది" | న పచురించుట "తెలుంగు. 
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' శ్రీ శరచ్చంద్రుని చిన్న నవలలు వాడుకభా సట్ నే సే ట్రాసినారు. వమి ' 
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. ధ్రాయనిండు, వభావలో స్య హాయీనీండు, ' తీర్వుతం ముల్లు గల నిండ” 
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శ్రీ ఆంగ్ల, రచయితేలు 
' "iA 

స ' 

నెక్క_డలేని యెజుకోయు నున్నది, కాని వానికని టికి ననురూపమైనికే గ 
క 

కాదు వారి సాహిత్య నేవ. యొవనము ఛారవోసి బ్రాసిన గ్రంథము. 

లెన్నో మసిమైపోవుటయు వొంగలెత్తుకోని పోవుటయు జరిగి "లగ, 
యుత్సావ్తా మూూడనిందాజెను, బప్పటికిం బది సం(జెండేండ్ల నుండియు. 

హృదయ 'చొర్భల్యముపొడమి మజింత దిగాలుగనున్నా రు, ' అయినను గ్ 
ఓపిక" వచ్చినపు డెల్ల గథ యో, శావ్యమో, వ్యాసమో (నాసి తెలుంగు; 

Wor 
వారికి విందు  లొనర్చుచునే యున్నారు, న. 

0 + "wy నశ 

A) శాస్త్రిగారి ఖండ కావ్యనంపుటము “వకొనళి లోని “పడముట్లు oy 
అను శ్రీ నిక తో నున్న పద్యములలో నొకపద్యము చిట్టచినర న రః 

భ్ళుభోని ఇాలించెదను, Pes 

'నీ పీణియప్రై కేయి చేయదు వావి 
. ' సంగేత్తమహిన వించు | 

స” “చలినొవనుని. సౌల్దుననుమోము 'లెక్కడె 
. వ. a , కాడ నఎచుమాోొకు స్వాగత మొసంగు . .. 
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తల్లావ్య ల్ల శ్రీవళ ంకరశా స్త్రీ 

1892 
చెల నాంటిళాఖీయ (బావ్మాణుడు, ఆప సంబ న్యూతుండు. భారద్యాజ . 

సగో(త్రు(డు. తల్లి: లకీ దేవమ్మ. కండి! కృష్ణశా స్రీ. జన్న స్థానము! 

గుంటూరు మండలములో మంగళగిరి శత సమిపమాన నున్న కాజ 

_గ్రానుము. జననము! నందన సంవత్సర భాద్రపద బహుళ షష్టీ సోమ , 
వాసరము. 129-1892. | 

కృతులు; ౧. శావ్యావళి, (రెండు భాగములు] జ వాద యేీళ్వరి 

[ఊపశావ్యము] 3 పద్మావతీ చరణ చారణ చక్రవర్తి [పద్య నాటీక' . 

౧౯౨౬ ము(ద్రి] రోం రాజజామాతే. 2 సహజయానపంధ్, ౬, నోణక 

భార్య రి వరఫరీత్న [ఈ నాలుగు గీతి నాటికలు] - రొ. వకుళమాల 

8:శాస్వగతము] ౯ రత్నాకరము" (గీతి శాసంవాదము)] ౧౮ ఆవేదన, 
[ఖండ శావ్యమా] ౧౧ శవి(ప్రీయ (పద్యునాటిక] ' ౧.౨౨. యతరాత్రి 

(గీతినాటిక] ౧౨ సాధకుడు . (నాకో వాళ్ళము]. రికో కవిరాజు [సర్గ ." 

బంధము ౧౫, వ్యాకరణ ద దళ్ళోన చరిత్ర (ఆంధ్రీకరణము ఈ, రెండును ' 

రచనలో నున్నవి] ౧౬, మహా రాష్ట్ర జీవన(పభాతము, ౧౩. జీవనస సంధ్య. 

£ గర మాథవీ శంకణము ౧౯. రమూసురదరి. ' ౨౦. కాంచనమాల. 

, “౨౧ కుంకుదుభరణి [ఆచ్చుపడిన నవలలు లా] ఇక్యాదులు. ' 

“శ్రీళృష్ణలీలోతరంగిణి 'రచిరటిన భరో నోయీస్టులు పూర్వాశ్ర ము 

ములో తల్లోన్న క అవంశీజకన అని. గ్రసిద్ధి -'రోజ్లో 'చోసిరెడ్డి వేంకటా (డి 

సాయంగా. .రీవంశ్షము వారిక్ నాల్ముక్రువందతు: 'యకత్రేఘుల: "మాగాణి 

చ 

| 

నా gis: ఉం సాహిర్యలోక ములో. 
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ఆంధ్ర రచయితీలు . 

వాడుక. వాడుక యేగాని "రెడ్డిగము వై చుకొని శిష్యులకు. చాఠ్యపవచనమ 
చేసినవాడు కొండు, ఆయన అధమసశ్షము" కంటిక్యులేషన్ ” పరీత్షలో 
నైన సము శ్రీర్టుండు 'కాకపోయియుండ ఉని కొందణ నమ్మకము. నమ్ము" 

కమే కాని, నిజమున'కొయన 'యటులు "కాలేదు, పరీక్షకుంగూారుచుంటి.' 
॥ r 

' హామ్మిటి ? పశ్నపత్రన చరాచుసరికి వి? క్రిగలిగ్సి కాగితములపె వై. బామ్మ! 

లుగీసి యిచ్చి నే చనయట, ఆ యాచికజ్ఞండు ) శీఖాగణితమునకు శఖలతో ఓ: i 

సమాధాన మొయనలయు ననుకొన్నా (డు శాయోలు ! శివశంకరశా స్రీ! 

గోరికి. పా పొక్ళతనలులు, నంగనరు నుహోరాష్ట్రము, పీందీ మున్నగు. 

వాబ్బయనులతో ౬ జక్కూని పరిజ్ఞా నమున్న దంట, గ్రీకు, లాటిన్, జర్మన్. J 

సారస్వత ములు సవిమర్శముగ ః జూచిరః టు, కాక్త్రీగారు మహోకవులని చట: 

సాహిత్య (ప్రపంచరున నొక ప్రతీతి, ఆలోచించినచో నచ్చుపడీనంతలో'; 
.సాయనవ్షి మవ కాధ్యనులు ! లేవ్ర, ఉవశాన్యములం, ఖండశావ్యశ 
.గీతినాటికలు, వడ్యనాటికలః శన్ఫ తల్లాన కలవారు నుంచికోథకీలనీ. బళ్ల. 

శే anf గళ్లు ' "* 

“ములోం (్రధితీః వరగమనురిడి హీంకీనుండ్  ఈనోనాడములే, వాన్ని లీ ల 
జ జ | శ! Fat (౯. లం నప తం 1; “శంఠం' కట్టలు” పాష } rg Boi వచ్చి నప. 
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తల్లావ్టల శివకంకరశా(స్ర్రీ  . :) 

సరిచేసియొసంగుట యొక టి-అనేక వాజ్మయములలో నచ్చుపడిన (గంథము 

లెల్లం జూచి. ఆయా సారస్వత రవాస్యము లర్థము.. చేసికొని 

సంభాన, ణసమయములో సాహిత్య సము దుడువలెగ . దోంపింపంజేసి 

కొనుట రెండు-పద్యరచనలోో, వచనరచనలో? బలీ కా సంపాదకతలోం 

(గొ తృదారు లేజిచరాపుట నమూండు- శివశంకరణా(స్ర్రీగారు వనంవిధ 

సణత్రివేణీ సంగమ తీర్థము... ఈ తీర్భములో ననగాహింఛిన , తెలుంగు 
ఖ్ 

_ యువక "అందలో |! hy " ’ | ry ఖో 

శాస్త్రిగారు పం(డెండవయేంట నే కవితకు శ్రీకారము చుట్టుకొనిరి. 

నోరి రి వానుచ్చాస్ర్రీగారికడ ఛందస్సుకూడ శేరిచికంట. ఛందస్సుకూడ 

“నొక శొన్ర్రుముగాన్మ ఆ శా ప్రీయవిషయమ. .శేవో కొన్ని గురుముఖ 

మున వినుటయీగాని పద్యముఖట్లుట, 'చేర్చుకొనణా. వచ్చునది కాదు. 

అభ్యాసాగేత మై మైనది య"క్లేయుండును, మనగా స్ర్రీగారికి? గవి తొగురువు 
r 

జవతిభయే. పీరి కనచేల! సహూజకవుల కందకు (బలిభయే గురుత్వేము. 

, వేయును, a, en wre wen hm ea 
1 డా! "ya న | 

men # ॥ Ra 

“ను ట్రిక్యులేపన్” క వజుక్షుంజదివి . కా త్రారళ! శో ఛాకళ్తాలచదువు 

చాలించి కంభం పాటి సీతానామ. శా శ్రీగారు. ,వేకాంఠం శ్రీ రామ 
న్ ae 

' శాద్ర్రిగారల సన్నిధిని సంస ఖీ. నాల గక ంక్లమ్ల , ,.లధ్యరునము. 
ణ్ 14 ఓ | a 

వేసిరి. జేదాంత్రము' లక్షీల్రపతి ఇ శ్లాశ్రీ:గా6 r Cr hh cr 

“క్రీ షోడ్లోరు Ty కణానంద భారతే స స్ నంలో చేదాంకీము పాఠము 

“హేసిరి. కురుగంట్లి. స నానా గ్యారీ. క FE పనో గ్రంథములు 
ళ్ ప సి, “ue లా జీల ర్మ ఈ నో, న Tr గ 1 

“'చహవుకొనిరి: అతరు పాత వట షం. విన్వబడినభొవ, _ 
ha OE TONE 1 

wr భడేన్ల గ్థలకము, | స్థన (4 వివ పదర సతములలో 
rte, య తర 7 
య శ న. 4 ప ఫ్ర 8 కంక ముగనన్సృది. 
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భారము మోసినవారు శివశంకర శాస్త్రిగారు. సాహితి సఖి, పత్రి 
లకు ఏరు సంపాదకత సాగించి నవ్యసాహిత్య పల్టీ పతి కలకు మెజువడీగల . 

యొరవడి పెట్టినారు. “ప్రతిభ? క్ర సంపాదకవర్షములోనివా రని జగ 

మెటుయగును, “ ఆభ్యాయికావరంపర, సాహితీ నమిలి పరంపర, సరన తీ. ! 

(గంథ మండలి, విశ్వజనీన (గ్రంథావళి, అం(ధ(పారిణీ (గంథవూలలకుం . a 

"బడిన శాన్రీగారి సంకలనముధ లోకవిదితమైనది. అదిగాక, శివశరకర,. 
శాస్త్రిగారి కొచ్చుపనులలో నసాధారణ మైన తెలివియున్న ది. ముద్రణ గ 

- సౌందర్యము ఫొజనడీన (గ్రంథమాయన ముట్టడు. ఆయన (వ్రాతపుస్త 

కము "ము(ద్రిత పు_న్హకములనలె నంతరించుకొనును, అద్భతీవ్వులున్న 

గరథము సాయన "జుచ్చండు సరిక్రబ్యా అ అది తెలుంపహారి యసడ్డయని. ‘ 

"పసుూుక్షోనును, తొనుసంపాదీరిచిన పతీ త్రికలకుం బంపిన వ్యాసకులకు . 

౪ సోలతముగా మేత్యోకి ' (పతీ(వానీ మట్ యచ్చున కిచ్చు చుండు నలహా, 
న. ih 

న. a 

బఆయనలోనశోన్న.దీ, రమణీయార్థము జంత యారాధించునో, ' న. 
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త్ర ఖీ 
బ్రావ్య్షిల, శివశంకర శా(స్ర $87 . 

మతము, యతి పానములు, శభ్రాలంకారములు విసరి పాణివేయ పల్తయు _ 

నన్న యభిప్రాయము ఏరికిలేదు. పద్యములనడుమ వచనము నిజికించు _ 

టను వాస్త్రీగారు సహింపరు, అందులేే పిరివన్ని యు. బద్యనాటికలు, 

గీతినాటికలును. కావ్యాత్మ రసమన్న వాద మనుసరింతురు. ఉిప్తాననలో 

శి వము, మతములో నదై (తీము ఏరారాధింతురు. రాధాకృష్ణ భక్తి . 

యనిన యాన క్రిమెండు. “ పద్మావతీ చరణ చారణచ(క వర్తి ” రచనన్యు 

సీభ క్రియ పురికొల్సియుండవచ్చును. శాస్త్రిగారికి బొద్ధములో మంచి 

(పవేశ మున్నది, . | 

1980-1981 లోను, 1982 లోను రాజకీయవిషయకముగ సంచరించి 

కారాగార ప్రవేశము వేసిరి. అక్కడ, , యువకుల నెందల్లనో కవులుగు 

నటకులుగ, కథకులుగ దిద్ది (ప్రోత్సహించినారు. "తెలుంగులో నన్నయ - 

తిక్కన - (శ్రీనాథులు ఏరి (వేమకు స్థానమైన క్షోవులు. భట్టుమూర్తి 

మోద, అంతేకంటు వేయిరెట్టులు పఫోతనమింద వీరికి భక్తి పాచ్చుం 

అభినవాం(ధ్రకవి నిర్మాణమునకు ఇాస్ర్రీగా రొక యం(త్రమని 

ఇప్పుకొందురు.. నాలుగు గేయములు గొలుకు కవిదగ్గరనుండి, మేలిమి 

కావ్యములు సంతరించు. కనిదాక బుజ్జగించి శేరదీన్ యోసికతో 

వారి ర్వ్లనములు సరివేస్రి అనసరమైనచోం దా నొకప్రతి (ప్రాసి (ప్రచు 

రణమున కుపాయములు సూచించు. సహృదయతీ శా స్ర్రీగారిలో 

ఘనముగ నున్నది. కృష్టా గుంటూగు మండలములలో వీరిమాలమునం 

"జీరునకు వచ్చిన రచయితలు కుక్కు. రున్నారుః శాస్త్రిగారి నెవతోగాని 

“చాకిరేవు” అని పరిహాసము చేసిరంట. దీని యంత రార్భము, “ ఎందంకో 

కవులు తమరచన వ(స్తుము లిక్కడ ఉదుకుళొ ని పోవుదు” రని - నవ్య 

సాహిత్య పరివడత్ర్రచురణముల పై 'ఫరిచేయి పడనిది లేదన వలయును, 

శివశంకర శా (స్త్రీగారు వంగభావలోనుండి శ్రీ శరత్ చంద చట్టో 

పాధ్యాయుని రచ్చనములు "లెలు౮ఏలోనికిం దెచ్చిన వారిలో మొట్ట _ 

Bae ఓ 2 
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మొదటినా రయి యుందురు. ఇది సిద్ధాంతము. కాక పోవచ్చును, ' 
సరస్వతీ (గ్రంథమండలివారు. వీరి 4 రేరక్షణీయ ” నెలుపరించిరి, 
ఎందఖో తరువాతః దరువాత శరత్. చందుని పూర్తిగా. చెలులు 
వాని శేసికొన్నా రు. అన్య సారన్వతములలోని యంద మెటిలి 

యా రచనలు 'తెలు(గసలోం 'బెట్టవలెనని (ప్రోత్సాహము చేసినవారిలో 

ఛా్త్రీగా రొకరనుటలో సంశయింపం బనిలేదు. హిందీనుండి, సంగము | | 

నుండి బాల రచనలు పీ రనువదించినవి (ప్రచురితేనులె యున్న వి* 

శాన్ర్రీగారి వచనరచన బవాు = సుందరముగనుండి సులభముగ నర్థ | 
మగు తీరున జాలువారును. పద్యరచనాఖొందర్యను వీరి కలములో | 

నంతగా నిలయలే దని కొందజ యభిప్రాయను, కాని యఖండ మైన 

వేదన నుండి పీరి కవిత (పాదుర్భవించినది, ‘6 నాద యేశ్వరి 4 యిందు" 

లకు నిదర్శనము. (పణయ కవిత కీ కృతి యాకరము, 
' నున్మనమ్మున లీనమై మాటు వడిన 
విమల కవితా (పవావాము చెగ్గలించు 

o నిన్ను వర్ణ 6వ నెంచిన నివివముందు 

నీవు, నాకు సరస్వతీదేవి నమ్మ! 
కిది వారి .విశ్వానము. (ప్రేయసీ యీయన దృష్టిలో మవ టీవి. 

ఆమె నొక ఫర్లిత్ర దృష్టిలో సంభావించుట వారి తలంపు, రాధా' 

కృష్ణుల (వేమ సౌభాగ్యము శివశంకర " శాస్త్రిగారికి మేలు బంతి, 

. నిన్ను ధ్యానించు కొలంది నిర్నిద్ర భుగుచు 

.., ద్రమద్దమునం జేరు మానన బంభరంబు | 

౮ ల రౌఖికానాథు పాద సీరజ యుగమ్ము ; 
న. 

వింత గ్గాల్సడి నాము క్రీ కాంత వమ్ము ! 
శక్రం ba 

ల శ్రర సర్యన్యమిన' వృాదయేక్వరి శాగ్ర్రిగారి దృక్పథముల్లో 
గ్ల శి అన్నద" యా వద్యములు శారశాణీంచును, త్త i 

Ke * ళ ॥ + | 

జీ శేఖ 
పల్ ॥ 



| త్రి 
థ్ల్లావ య ల శివశంకరశ్యా స్త్ర లీల 

“ తలంచుచున్నాను నా (ప్రియతమ వటంచు 

ఎంచుచున్నాను నిన్ వృాదయేశ్వరి గను 

వలచుచున్నాను జీవి లేశ్వరిగ నిన్ను 
భావనము సేయుచుంటి నిన్ దెవిరీతి. ' 

నీవు (పాణాధికవు నాకు నిశ్సయముగ 

వాంఛనీయ సుఖాధి దైవతవు పీవు 

సాటిగానని నా నరన్వతివి సీవు 

వాస్తవమ్నుగ భాగ్య చేనతన్ర నొక. 

నిన్ను (బీమించుచున్నాను నిశ్చయముగ 
సీ యెడం జెలంగు నా వేము నిర శ్రలంబు ॥ 

నిండు హృదయంబుతో నన్ను నీకే మున్ను 
అర్పణము చేసికొంటి సహార్ష ముగను, ” 

బిల్ల ఖుని కథ పద్యనాటిక గా వీరు సంతరించిరి. దాని శేరు క్ర్వీవీయ, 

బవాుళముగాం బద్యనాటికారచన మే శాస్త్రిగారి కిష్ట కిషముం .. సంభావన 

ణము సర్వము ఛందోబంధితమై యుండుటనేం. గవిత్వ చారుత్వము 

కొంత ఫొజవడియుండుట సహజము, వీరి“ కావ్యావళి ప్రథమ భాగము 

ముదిత మై 'మెనది, భానుమతి, లో సొము(ద్ర శిష్యురోలు ఇత్యాది శీర్ష 

కలతో పీ"రేజుకొన్న (ప్రతి చరత్రయుం (బ్రాచీన సంస్కృతిని గుతు 

తింపం జేయునవి, రచన (ప్రొబంధిక ధోరణే ననాథము. . “ దివ్యలోచ 

నాలు” అను ఖండ కావ్యములోని యరా వృత్తములు చి త్రరేంజక ములు, 

భగవ[చామానుజులు 

పరతూకారణ జాయనమాన కరుణా పాంగ (పసారంబుననీ 

భరితా జ్ఞాన దురంత నంతనమునన్ భంజించుచున్, విష్ట్రప 

స్థిర నంరేశ్షుణ భార మూనిన మహో,నీరంగనాథా ! భవ 

చృరణాబ్దంబుల శ్రీ నొనర్చిద నముస్కా-రంబు భక కృపయా | 
* 
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అవలోకింపుము వత్స ! అల్ల వె రమాొహ్లోదానుసంథాన వై 

భవముల్, ధిక్షృతభానుముండల రుచుల్, (బ్రంహ్ళ్టుండసందీపక 
చృవులున్, భాక్తిభరప్రసన్నజన తొ సంరక్షణ (పాభవో 
త్ప్సవముల్ రంగళయాన దివ్యకరుణా సంఫుల్ల నే్యతాబ్బముల్ 4 

ధనుతక్రాసు 

అహాహాో ! యెంతమసోవారంబులు త్వదీయ ప్రస్సుర న్నే త్రముల్, 
మిహిర(ప్రస్సుట చండమండల సమున్నేష, (పభల్ కల్లియుం 

దుహినాంళుద్యుతి శీతలన్ను లయి సంతోవంబొనంగెన్ ; భవ 
న్మహీమంబొప్పు నుహాద్భుతమ్ముగను (శ్రీమ(ద్రంగభామ(భో ! 

అవలోకింపల నైతి నేంటి వజ కానోదుర్విసాకంబునన్ 

భువన్యతాణన భూరి శీతల కృపా పూర్ణ బ్రభావ స్భుర 
'ద్భృవదశ్రీ ద్వితయంబు | జీశికదయా(ప్రస్యంది వాజ్యాధురిన్ . 
నవ సౌభాగ్యముక ల్లె నక్కొ_జముగా నా థో జగన్నాయళకా ! 

స్టిరతాత్సర్యముతోడం గన్లొనినచో జీవా, భవన్నే(త్రముల్ 

_ తిపగన్నేర్చునె బుద్ది ద్ధి యన్యనయనోధ్రి క్ర ర్త 'ప్రమోదంబునన్ ! 
_ _పరమ్రీతిని భృంగ "మాసవనుభాపానాభిలానన్ దళ 
“' త్సరనీజంబుల ధ్రాలుగాన్ యితరాశ్షూరజంబులం జేరునే ! 
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ములికి నాటి శాఖీయ (బావ్మాణులు, తల్లి : సుబ్బమాంబ. తండ్రి : 

జేంకటరావమయ్య. జన్మ స్థానము : : జగ్నుల మడుగు, నివాసము : (పొద్దు 

టూరు. జననము : 16-10-1888 సర్వథారి సంవత్సర "కార్తిక శుద్ధ 

పంచమి. కృతులు: ౧. వీరమత్తీ-చరి[ కము [3 అశ్వానముల పద్య శావ్యమి 

౨. చండనృ పొల చరిత్ర | పదస్థ కావ్యము] వెం నీతాకల్యాణము ౪. నీతాప 

సారణము ౫, పద్మావతీ విజయము క ఈ మూండును నాటకములు 7 

ఇ... విియమాధుర్యము | స్వప్న కావ్యము] ౭. వృద్ధిమాల సంవాదము 

[నాటక ము] రొ. ఆవధానసారము ౯, రాణా్య(ప్రతాహదర్శిత్ర (౫ అళ్వా 

సముల పద్య కావ్యము | ౧౦. The Heroines of Hindusthan 

[అర్యావర్హ వీరనారీమణులు - అఆంగ్లఫా పా వచన ంథము 

శ్రీ దుర్భాక రాజకేఖరముగారు తొలుత గవిమై తరువాత 

నవధానిమైై పిమ్ముట మహోకవియై రాయలనీమలోను యావదాంధ్ర 

నీనులోను మంచి యశస్సు నార్జించుకొన్నారు. వీరికి చేశము కావ్య 

కళానిధి, కవసింప్య అవధాని పంచానన్క ర్ విసార్యభౌమ, మహోకవి 

చూడామణి, ఏరకవితా ఏర, అభినవతిక్క_న, ఏర(ప బంధపర మేశ్వర, 

ఇారి(త్రక కవిిబహ్మ సుకవిరాజరాజ, కవితాసరస్వతి, వీఠరగాభా 

_ విధాత, చారోత్రక కవితాచార్య, | పీరరన రత్నాకర, మహాకవి మారాండ 

మున్నగు నెన్నో యుపాధు లొసలో వందించుచున్నది. ఇది జేశమున . 

కున్న వెజ్టి గాని రాజశేఖర కవి కివియేవియు నవసరము లేదు, కవి, 

చానిని చాట దలంచినచో. “మహాకవి ’ యన్న బిరుదము 'బాలును, 

దీనియెదుటం ఖై. పట్టిక సర్వము " 'శంది నోజఖ్టయములోనిక్షిం జేరును, 

_జేశము తనకర్తవ్య మింతమా (త్ర మేయనుకొసీ కొంతవలుకు నాచరణలోం 

ఇెట్టికొన్న బేగాని, ఎవని నుద్దేశించి లోక మిట్టి బిరుద సంతాన 
ఖా! “ల అల్లసాని క 
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ప్రదానము గావించెనో ఆయుద్దిష్ట కవి దృష్టికి మాత్రము " అల్మీ 
న్య(ప్రత్యయం చేతః” అనునశ్షరనులు 'తొటికాయలంత లేసి కనబడు 

ననుట 'వా స్తవము ఆ తీరున నారయని వాయ అంళర్ముఖుండు కానివాండు, 

(శ్రీ రాజెకేఖరక వీ నావిమర్శన పథనులో? జెక్కు.-చోట్ల మహాకవి ' 

అక్కడక్కడ కవి. ఒకానొక కవి తనజీవితమునెల్ల నొశీ (గంథములో ' 
డాంచంబెట్టును. ఒకండు దానినే చిన్నచిన్న పటి (గంథములకు( బంచి : 

యిచ్చును, అసలు ఒకడు (గ్రంథములో (బతుకే పోయేక పోవును 

సంపూర ర్లజీవదడాకృతము గలమసోకవి ఉీనుగూతనాొవాొనుని వంటివాడు, 

అతని వితరణమునకు (బ్రజ్మాండ సుందరి బోరతి వట్టును. జీవనదాతలగు. . 

కవులు నలువురున్నం జాలును. 'బేళశము నువర్గ ము పండును. మక ' 

రాజశేఖరకవి జీవన్గపదాత. ఆయన సారస్వత జీవితము రెందునొ వింగ 

డించి (వాయంబడుచున్నది, ఇందు, పూ ర్వార్థము జీని, ఉ శ్ర రార్థము... 

జీవుడు నని కోవిదులకు వేజుగా వివరింప నక్కజఆయుండదు. 

ఏరికి (బొథవికవిద్య (ప్రసాదించిన యూళ్ళు జమ్ములమడుగు- ప్రొద్దు ' 
టుూూరును. తరువాతం గడప హైస్కూలులో జదిని 1907 సం॥లో. 

..ముటిక్యులేనను? పరీశ్షయందు. నెగ్గి యాంద్తముమింది.. మక్కువ. 
యింకను జదువు మని "హొచ్చరింపయగా, మదరాసు క్రిస్టియన్ కళా. 

.. శాలలో ఎఫ్, వ. చదువుటకుం (బవేళించిరి. “నాయనా! నాకర్తువుక 

. 'బుట్టినబీడ్డడను. సవతాలి పలుకులకు మరణితినా”” యని తెల్లుగ్లుడోశ్ల 
మమొకనాండు రాజశేఖరుని బుజ్జగించి చెప్పినది. ఆనాంటినుండి య్య్హారిగ్ల నా 

5 జద్దువృునక్తు స్వస్తి చెప్పి వెనుకకువచ్చి వై. వై జను, ఈలోఫువ 1904-07 కరము 

wes కందాళ్ళ దాసాచార్యులంగారి సన్ని ధిని సంస్కృ కాం(ధో ౩ సాహీతీ గ్రీక 

ఉంమ్రుటు.. పాళముచేసి . కవిత్యము కట్టుటలో దిట్టతనము సంపాడ్లించిరి.. 

ఇక కొాతపూక్ష. జనమంచి, శేసాద్రిశర్భుగారికడ ఓ గూడ గొన్ని దిన్లముత్ల. 

"ఆాధకది నిక్కి డ్లీకిక్టి ల్లో శంగమ్టు చద్డువ్లు విరమించి నుథ రానున్లంక్లి వళ్ల 
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ఆ యేణే ప్రొద్దుటూరు “జిల్లా మునసబు కోర్టు? లో నుద్యోగించుట 

కుపక్రమించిరి. అది పదుమూంేండ్లు సాగినది, అదియే స్వరాజ్య 

సము(ద్రమునకు మంచి పోటుసముయము. మోహనదాసు కరుణా 

చంద్రుండు పదారుకళలతో స్వరాజ్యపు వెన్నెల వెలుగుతో భారతా 

కాశమున వెలుంగుచున్న పార్వణసమయము. అట్టి న్వతం(త్రపుంబోటులో 

కోర్డు ఉద్యోగమునకు రాజీనామా నిచ్చిన జేశాభినూనులు రాజ్ఞోఖర 

కవిగారు. కోర్టు ఉద్యోగసమయమునం గూడ సాహితో్యోద్యోగము 

జీమట లేదు, అపుడే యవభాన (ప్రదర్శన వాంఛ యంకురించి తమకుం 

దోడుగ శ్రీ) గడియారము వేంకట కేషకాస్ర్రీగారు కరాడిరాంగా, “రాజ 

శఖర చేంకటశేవ కవులు ” అను జంటవేరు పెట్టుకొని 1920 నుండి " 

1927 దాయక ద త్త మండల, భాగముల, కాహ్వానింపయిడీ యనేకావధాన 

ములు గావించిరి. తరువాతం దరువాత నవభానయుగము మాటి 

యాకవు 'లెవరికి వారు స్వతం(త కావ్యవిరచనమునకు దొరకొనిరి. 'కలసీ 

యుండలా వీరికి గారవించి యిచ్చిన బీరుదములు కవిసింపూ,. అవధాని 

పంచానన ఇత్యాదులు, పిమ్మట సిజంట చెలి కారముతో నే 'వేజయినది. 

అవధానసార మను [గ్రంథము నాంటి వీరి కలయికకు గుటుతు. న 

శాజుక్తేఖరకని  వాబ్బయమనును. టేశమును సమాన(ప్రపత్తితో ' 

సేవించెను. దేశ సేవకై యుదో్యోగమునకు సీభ్ళువదలిరి. (ప్రొద్దుటూరు 

మ్యునిసిపలు సంఘ సభ్యులుగా బెస్కు_వత్సరములు పనిచేసి 1928 లో 

ఉపాధ్యక్షులు (17106 chairman) గా నెన్నుకోంబడిరి. అదిగాక 

1927 మొదలు 1982 చాత (ప్రొద్దుటూరు శౌలూకాబోర్డు. ఉపాధ్య 

త్రులుగాం గూడ నుండిరి, పదపడి, మదరాను సజేటు. సభ్యత _ "వేద 

పాఠ ఇాలాకార్యదర్శిత మున్నగు (వ
్రజాహితో దో్యోగములు ఏరికిందక్కి-నవి. 

చటికి వీరి వయను' వన్టీచాంటేనది, '' చేశ - భాషాభిరతుండై న 

యో మహోకవిని (తిలిజ్లలోక ముగు ర్తి ంచి యెన్నో సారులు సన్గా 
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నముతో (బ్రవ్మారథము. పట్టినది. ఇంతసేయుట కాయనలో వెళ్లి 

విరిసిన కవితా వేళశము కారణము. ఈ కవిసింనాము “ వీరమలీచర్శిత 

మను సద్యకాన్య ముందు రచించెను, అందలి పద్యనంఖ్య తొమ్మిది 

నూటులు. * చండనృపాలచరిత్ర ” యేండువందల గ్రంథము. వీరచరిత 

ములపై, జేశగాథలై ఏరికీ మమకారము పాచ్చు, ఆర్యావర్త | సీర 

నారీమణులు? అను ఏరి యాంగ్ల భాషాక్ళతి బహుశ స్త మయినది, 

పీ -రేటుకొన్న యితివృత్తములు పెక్కు. నీరగాథలే. ఈ కవి మొ త్తవం' 
గవిత్యరచనలో నుండునవి రెండు దృక్సథములు. ఒకటి వీరము, రెండు | 

భక్తి. నీతాక ల్యాణాదులగు పొరాణికనాటేకలు "రెండ వదృక్పథమునకు . 

సూచకములు, కాంగా మిగిలిన కృతులెల్ల ఏరగాఖా (గథితములు, 

ఆ కృతు. లన్నింటిలో “ (ప్రతాపసింహచరిత్రను * కన్నాకు, రాజశేఖ 
రునకు జీవము పోసిన దా నుహోకావ్య ముక్క కు, చాని (పళంస యిశ్న 

వసరము, 

“రాణా(పతాపసింహచరి త మ్ 
(ఇక్ 

పశితల శీశావ్యముమిాందం 'బెదయభిమానముండునో, అ కావ్యము క్యు 

మింద దత్కర్తకుం గూడ నంత నునుకార ముండియుండుననీ, 

యూహింఫనలయును. యథా లాభముగా (వాసివై చిన గ్రంథము 
పాఠకునకు నంత యవేశు యుండదు, “నా కాన్యము (ప్రతిరసిశమూాన్ల 
సము. నావర్జింపవలయు 0 నను పట్టుదలతో 6 గవి రచన సాగించుచ్లా. జే 

నారచన మట్టు జీసితీరును. ప్రకృతము రాజ శేఖరకవి ' రాణా ప్రశ 

సింహూ. చరిత్ర” ' విషయము... మి 

(ద్రపంచ్ల విఖ్యాతులై. న అక్బరు. పాదుపాతో నిరువ.ైదు సర్పాల 

7 నంగరమ్హు.శ్రోస్ని క్లారతస్వాతంత్ర్య పతాక నెగురవై చిన క విశ్వవీరచూ స్తా 

నుణ మహా mm, భ్రకావ్షసింవాండు, నొటి భర్శసీకుని చరిరాంశ్యుల్య 
కా 
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కొొన్నేంద్లుగా నూహించి భావించి ధ్యానించి తన్గయులై రాజశేఖర 

కవిగారు కవితలో. జొనివీ యతని నజరామరుని గావించిరి, పద్యచరి(త్ర 

(గంథములకు సీ పతాపసింహ చగిత్ర యొరవడీ దిద్జెననుట సత్యమునకు 

నమిాపస్థమగు మాట, తెనుంగలో. బురాణయుగము వెంట (బబంధ 

యుగము, దానివెంట గావ్యయుగము, అనువాదయుగము 'తీలనూవి 

ముంచివై చినవి., ఈ నవీనశకమున చెన్న్నో మార్పులు వెలసినవి, - నేండు 

పురాణముల మోదం గంకె, చరిత్రకృతులపె నుక్కువ .యెక్కు.వక 

నున్నది. భారతదేశ స్వాతం(శ్యమునకు . బవుథా పోరాడుచున్న 

కాలమున “ పతాపసింహచరిత్ర ” వంటి కృతులు వెలసి యుపకరిరిచి 

నవి. ఇట్టి చరిత్రకావ్యములకు రాజశేఖరకవిగారిది మార్గదర్శక స్థానము, 

(పతాపుండు పవి(తనాయకండుం (పాచీనధర్శ ళా? వరాయణుండ్యు : 

పసి పూరి రొక్టైలు తిని యడవులలో. దపము చేసి యిరువదై డేండ్లు 

పాదుపాతో సంగామము చేసి గృతకృత్యుండ్రైన భగీరథుడు, " అక్బరు 

(పతిపక్ష నాయకుడు. “ పతిపశ్స. గుణవర్లనము -- తజ్ఞయనుువలన 

నాయకోత్కర్వము ” అని యాలంకారికులు, ఈసమయము రాజకేఖర 

కవిగారు - చక్కగా నీ గ్రంథమున సమన్వయపజిచి వివరించినారు. 

(గ్రంథము కడముట్టం జదువుదాశ, ఈ కబ్బమలోని నాయకుండు 

అక్సరో, (వతావుండో పాఠకునకుందెలియదుి. ' వనండర్భమునను (బతి 

నాయకుని. దీసికట్టుగా. భర్ణింపని కవిగారి యు దారహృదయమునకు 

+ మహమ్మదీయులు కృతజ్ఞులె యుండవలయును, శీ గాంధి మహాత్ముని 

మనశ్తత్త మును లెస్సగా గుజుతించుకొని .జేశచీవలో నలగినవా 

రగుటచేం గవిగా రిటులు సంతరింవలలిగినారు. . ఈ చరిత్ర. కావ్యమానం 

(బతాపునితోఫాటు అక్బరు, మానసింనట్లు _ లమృతులగు నాయ 

(వ'తావుు . చరిత్రవురుషులదై నను, మనకవిగారి చూవునేం బురాణ 

44 
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సురువుండుగా నవతారవురువుండుగా. జి(త్రింపంబడి యున్నాందు, ఛాట్. 

జాతీయధర్శము పరాధీనము కారాదను పట్టుదలతో ధర్భుసమరమే 

గావించిన లోకజ్ఞు-డు (పతొవుండు, అక్చరుబలభముముందు (పళావు్ని 

పక్షము "వాలం 'దక్కు_న. అతండు పాదుపాతోం (బ్రతిభుగించి యుద్ధవన్ 

జేయుటకు. గొంత జంకీశెండు. కాని, ఓర్చి ధర్శసమర'మే చేయవలయ్ 

ననోఖొన్నా(డు, క్షురకర్గ సగిత్యజించి నిద్రాహారమువిడిచి యడవులకెకే 

దవీించు జూతికి స్వాతంత్ర్య భి పెట్టినాయడు, (వశాపుని కాలమునొణ 

మన ' చమవరముగానో (బతికియుందుము గాని, చేడు (పతాపుండు లేత 

అతని చరి(త ముటబిపు మఆెపులుగా ఫోర త జేశాళాశమున మెటః క్ష 

చున్నది, అవెంజుపుల నన్నిటిని "శేంద్రీక రించి నిలుపువేసి ఇక కాన 

మూటగట్టి "పెట్టినవారు రాజశేఖర కవిగారు. వారిమేలు మటివర్వానిక 
నాయకోనితోం జాదాత్శ్యము నంది రచించిన కృతియిది - ఈ'సజ్ళి 
ములు చదువుండు; iy 

జీ నెల్లవ్వుడు 'భావనాబలమునన్ నీనూవ నొమక్రియా  - తె 

భ్యానంబుం గొని తన్గయత్యమున నన్యాకాంతు 'లేకుంటి ; నగ Wu 

చే జేనై తిన నేని నీవయితో ? రూపింపంగ నాకేల £ని -* 12% 

త్యానందంబు ఘటిందె 'సీకృతి (పశాపా | వక్వరోశాపాశాక) 

దినరాజుంట'లె ను(గథోపనుండకైై తీండ్రించి శై. జలయినిం. BA 

డిన తొోరుషస్కు-లం దొశి సీ నడవ హోర్గీఘాటు మ్ యుబ్ధాంగణంకః 

'బున విశ్షోన్న తమైన సీదునిభవంబుం గంత చే బంచుకో. జక 

గనకున్న న్నినుంగూర్చి యింతయనురాగం బిట్టు లుస్సారగడే? 

.' ఇలలోల 'వీరవుంగవుల నిట్టి బలోన్నతుం డిట్టి' ధ్ధీరుయం , ఇ 

నభ ల NX డటం-చచు6 “జిర్లనిన గండడ పీనిఃక'; నిల్లుపీడి బ్ bes 
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భవదుదార కౌర్యమును భావన మొనర్చి 

రసమునను జొక్కి. (గంథంబు (వోయునపుడు 
త్వద్వళుండ నై యానంద బాప్పు వితతు 

లాణిము త్యాల వలె రాలు నహరహంబు, 

ఈ నాలుగు పద్యముల గర్భమున? బళావచరిత్రము, శాజక్షేఖర 

కవీయు దాల్యయున్నారుః తాచాళ్ళ వము లీని పద్యము లీకృతిలో లెక్క 

కున్నవి.. అట్టివి చరిత్రగతి కొణకును, దృష్టీడోవ. పరివ్భాతిళొబుకును 

గలవా యనిపించును, “నిజముగా తాము (పతాపుంజే యనుకొని 

యాయా ఘట్టములు చదివి వినిపించుచు నానందభాప్పుములు రాల్బు 

చుందు” రని రాజకేఖరకవిగారినిగూర్చి కొందటు ెప్పంగా విందును, 

ఈ కబ్బమునందలి పద్యములు మంచి వాటముగా, నడ చినవి, సీనముల 

మాద పొచ్చు వాలు ప్రీతి (ప్రదర్శింపంబడినది. సర్వవృ త్ర తృములు తీవ 

సొంగినట్లు సాగుచున్నని, 

మ. ఉదయాస్తాచల మధ్యగంబగు | జగం బుజ్జూంత లూంగిరిె ; ట్ర 

ట్టిదుడ్"పుత్తు9ండు ; ఘోరసంగర కిరీటి ప్రాయుండై. కీర్త సర 

పద నార్జించెను దండ్రి; యె ట్లితడు మేవా(డ్రాజ్య మందారళా 

ఖం దినం జొచ్చిన పుప్పియట్లు వొడ మెన్ శ్నీర్తిం గభంకించుచున్ ॥ 

(ప స నూ శ్వాసము 

మ. అకటా! సేయొడ నేయ్యపుంజలిమి “జీ నటూడితిం గాకూయ్ . 

టికి నాప్రార్థన. ఏన్యుకోండు, వెవుదున్. కందషబునక్స్ "దేశమా 

తకు హటిల్లు విపతుకై _ వగ్లచి..చింతంగ్రాంగు సీ వగ్గీ (మిం 

గక స్వాతంత్ర్యము దక్కుచ్వాత నాక: తోం గాల్లూని కూర్చుందు'వే ! 

కి రీ రకా శాసనము 

మృదువు దస్పని , అాశ్రీయములు వాడుటలో .. రాజ శేఖరకోవిది మంచి 

చేర్చు. అభిమన్యుపై. వేయి - =. ఇది పెదవి. దాయి పల్లని యెపుడొవిడిచి 



. $48 ఆంధ రచయితలు 

తేమినేయుదు నాభాగ్యమిట్టులుండె - ఎద్దీనెనన్న వెసంగొట్టమునందు. . 
గట్టు. డనుచందంబయ్యె -- తల్లి య జంపువానికీం బినతల్లి చేతులు గణింపం 

జివుళ్లును చొప్పెజుంగ వే? -- మొదలన్నెత్య్తురు పంచుకొం చనుజు(డై 

పుట్టాందె - నీముఖము నందే (ప్రొద్దు పొడుచుని ? - వీల్లికిన్ జరమునం 
గాయజెల్ల  కాడుగా మాటి పొండవబీడుబేలె - ంఠంజింతారుణిని ఏకి 
చిల్లిగవ్వ శిచబుజము మాస నెన్వాని మొగము వాచి -- వట్టి పెడసకీ 

కట్టి యన్సించుకొనుకు -- ఇత్యాదులెన్నో (ప్రతాపసింహచరిత్రల్గని 

కవితకు సొగసువెటు(గులు తెచ్చుచున్నని. ఈక్రిందిగీతము లెంత మెలి. 
శువగా నడిపీరో క నుండ Rea 

| చరంాలుపండిన యా హామోాడా ల తోంగం Ra 

7 జిచ్చు కుండ దారిలో డెచ్చు బల్ల ee 

బూంప వీందెల (గొమ్మావి మొక్క. నకట | గడె. 

తీవదావాన్నిలో నీడ్చీ లెచ్చుటయ్యె. 

! ఎట్టి డ్రహ్మా ప్రయత్న ంబుబేని జేసీ 

_యుదయపురలక్షీ న. గిరీట ముంత! దలను 

ఇ గాక. దై వోపవాతంం డై కడీమిం ఇజడీన 

ue 5 .రక్షతతిర్య గూర్తు క
తనాం రోవిెకీక. 

ల ఎవ ఎ 

ఏీరస్రీసపు నడక (శ్రీనాథుని స్థరఒకుం బెచ్చుఛుండున్ను, 

ps తూగోళమును ముంచు 'గాథాంధతీమనంబు - a af 

చ గ. గరదివ్వెతో నార్బం గడలనట్లు. ? 
Lae గ'ఈత్యగాధము సోగరానంత -జలముల' 
నే స యే వ్ శేశమ్ము జేయ నూహించునట్లు 

ష్ వ్ జోగ్గుగం గాలు “ప్రళయాగ్ని వో త్రంబు a 
ట్! షొ OR చ్ Rh 7 

. సట. . స. నోర్స నున్నయట్లు.. "౯. 

వ్. 

నా _ | 

> ఇ 
జ 

య ఇంక్ 

న 
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శతయకాలమున ేంగు స ప్త్రమూారుతధాటిం 

"జీంటిరెక్కల నాయం దివురునట్టు 

గీ, లని జగము నన్ను € బరహోసమా డుంగాక | 

యక్కటిని నిల్చి బలమెల్ల నెదురువెట్టి 

విధికి మూజొడ్డీ స్యాతంత్ర విజయలక్రీ సై 

యడుగులకు నిత్తుం గల్యాణహారతులను, 

ఇంట “హోరలి” వైకృతము. కల్యాణ శబ్దముతో దీనిని సమసింపం 

జేసిన కవిగారి నిరంకుళత మెచ్చందగినది, 'నూశ(త్రము స్వాతంత్ర్యము 

కవి తీసుకోనలయును, * పలువిధాలంకరణములు ! మున్నగు (ప్రకోగ 

ములు కొన్ని “ప్రతాప” లోం జూపట్టును, సువర్ణ ఖండములవంటి 
యా దిగువ నీనములు పకింపందగినవి. ""రాజేఖరకవిలోే నకృతకమైన 

భావనా వేశ ముండుటజే నాయనశై లి యమృాత: వాహీనివలె నడచును, 
మణీ యివి యెంతబా”పగానున్న వి! " 

సీ తెగినహారమున ముత్తియనులువోలె భా 
_ రతరాజ్య నది పెక్కు (వ్రక్కంలగుచు : 

జినచిన్న పాయ్మలై చెడె; 'రాష్ట్రపతులలో ' 
నొరడొరులకు మతి 6 యుదవదెపుడుు ' జప 

'-  నిఠ్యలశ్ష్మీ కుభనిలయములై: యుండ. ౨. ౬౨ బగ 
= వలయు రాజ్యములు గాక్వత గణముల లా 

: ధనజన వస్తు వోహన' ఛశూన్యమై పొదలి... సు 

పడీ శృశ్తానములట్లు, ప్రభణాలంగె. 

Ang వక్టైకశాకం లెల్ల జోయి కాదు టల్. స్ట లర 

1 బ్ భరళఖ ద నుఖుండి క wm § విభవ... ల స వ 

"= నిలయమైన యండం జాగా వలయుననుచ్యు.. . 2 

= గడుపులోం: గాండయంతొన.. గలదు నాకు, 
oie | వా bl 
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నీ ఒకొ_క్క-రుడు సమస్తోర్వీతలము నిండ 

నిరుపమా మోదంబు నెజుపునట్టి 

పూవు లసంఖ్యముల్ వూచ్చ్కె రాజస్టాన 

నందన జేన చుందాఠ తరువు; 

తడవొకింతయు లేని తొరువ్క. వాహినీ 

జైత్ర తయూతా (పభంజనము థాటిం 

గూంకటి (వేళ్ళతో (గూడ గంపించెం జె; 

టా పూను లన్నియు నవనిరాలె 

గీ. నీ వనెడి దొడ్డ పూవైన నిలుచు బొలుచు 
విశ్వ విశ్వంభ రామోద విజయలశ్నీ 3 

నలుజెసల నించునం చని తలంచుచుండ 

_ నగ్న ర 'నెడి రుంరూనిలం బలమె చేయడు, 

ఇట్టి ధా రాజ్లారుత్వము గల పద్యములకుం (బకాపచరి (త్రము పురుటిల్లు, 

ఈకావ్యమును మించు. శావ్యములుపుట్టుచున ఇని. ఇంతయా వేశముగల 

కవిత బయలుజేరుట మాత్రము కష్టము. అభినవ చరిత్ర కావ్య 

నిర్మాశలలో నీయన మొదటివాం డనుటలో నాశ్నేపణ ముండదు. 

నన్నయ + త్తిక్కున - పోతనాడుల కనితొ శెలులు నలవజుచుకొని, 

(క్రొత్తపోకడలు పెక్కు. లాకళించుకొన్సి చక్కని యితిన్ఫ త్త మేరుళొని, 

యుగమున కోనుణణుం కై ననాయకుని సంపాడిందుకొని, తియ్యని చిక్కని 

తెనుగులో నిట్టి యుదోత్త ఎచర్నిత్ర- కావ్యము సంతరించి తెలుంగు 

మాతకు. గాన్క వెట్రిన " శ్రీరాజ 'శీఫకకని కృ ళార్ధ జీవి, . 

"రాజశేఖర శతావథానులు చాల గ్రంథములు రచింపనిండు ; రచించీ. 

యుండనిండు ; వానియెల్ల . ఘురథు నేభ్రతాప చర్మిత్ర (ధ్రువ 

'తాంమై నిలబదు'శబ్బము, శవిగారుళము యీ కావ్యము "కామేశ్వరీ. 
కవి కంకిత మిచ్చుచూ(నాసిన య రసఘాటికలు' విలువ కుట్టరానివి ; 

న. 



సీ 

దుర్భాక రాజశేఖర కవి 

కలశ పాధో రాశి గ ర్భమందు జనించు 

నలల బంగారు టుయ్యాలలందు 

నల చతుర్లశ లోకములను, బావన మాచు( 

దనరు మణిద్వీప తటములందు 

గొడుగులు వంచినట్లడరు కదంబ వృ 

తు వితాన శీతల చ్భాయలందు 

శ్రీల జెన్నా రెడి చింతామణీ భ (ద 

సింసోననము పార్శ్య సీమలందు 

పొల కడలి చలువ జీలు తెమ్మెరలందు 

సీడు లేని పసిండి మేడలందు 

గారి లోకజనని కామేశ్వర స్వామి 

(దిప్పి కూర్చి నాదరించు€ గాక! 

ఈ మహనీయ. (గ్రంథముల 

గ మోడ్చుచు నంకిత ముగా నిచ్చెద నే 

(చేమం జెనుష నోంచని నా 

'కామేేశ్వరు నెత్తి పెంచు కా మేశ్వరికిన్ ° 

iE 



గడియారము వేంకట శేష శాస్త్రి 

1897 
ములికి నాంటిశాఖీయ (బాన్మాణుండు, మె_కేయునగో(క్రుండు. అపస్తంబ 

నూ[క్రుండు. తల్లి; నరసమాంబ. తండ్రీ: రామయ్య, జన్మ స్థానము: 

కడపజిల్లా జంబులనుడుగు తాలకా కాలోని “నిమళ్ళది"న్ని?. నివాసము! 

ప్రొద్దుటూరు, జననము: 8-&-18697 సం, 

కృతులు: ౧. శ్రీ శివభారతము [8 అళ్వాసముల శివాజీప్రబంధము. 

1048 ముధ్రి.] ౨+ మురారి. కె. పుస్పబాళవిలానము. ర. వాస్తుజంతతి 

[ఈ మూండును ము(దెతేయులం శాలేదు.] ౫. నుల్లి శామారుతము, 

జ. వాల్మీకీ (అసనుగ్రములు] 8. గ్రీళ్ళన్ల జేవరాయ చరిత్రము 

[ప్రన్తుకము రచనలో నున్నది] , 

౧౯౮౩ సంవత్సరమునకు. ఖూర్యమూ “గడియారము -ేంకటాకేవ 

గామ) యనిన పేరు తేలుంగువారిలో నెటి/గినవా ేకొందలో, 

పట్టుకు" నేను వారినిగూర్చి విన్న వాండను గాను. ఎన్నండో, ఆయన 

తోవధానిపంచానని యని బిరుదనించ్చి పండితులు వెచ్చుకొనిరంట. 

అ'పేరై నను రాయలసీమ డాంటి రాలేదు మాడభూసీ.వార్కు జేవులపల్లి 

వారు, . తిరుపతివేంళటకవులు అవఛానపుగారడీతో నూరూరం జేరు 

గాంచిరి. వారినిజూచిి అందులో విశీపించి తిరుపలికవులను జూచి 

కవితచెప్ప 'నేర్చినవాం డెల్ల నవధానము చేసినగాని ముక్తిలే దనుళొని, 

ఆ కళ నభ్యాసనముల చేసెను. ఆప్పటి.యా తెలుంలోకము గతానుగ 

తిక్రము. పలువురతోపాటు శేమళాన్ర్రీగా రును విద్యాధ్యయన మైన 
యే 

విమ్మట, సహజక వితలోం (బవిణత్త నందినపిన్ముట శతావధాన వ్యాయా 

మముజేసెను, ముతియుకకవితోడుతీనుకొనిగాని, యవధానములునేయుట. 

నాడు తక్కువ. అప్పటి యాచార(పకారను తనకన్నింట సరిసొటియగు 

శ్రీ కక్మాళ wafer ఇతపడి యవథానములు చేయసాగాను. 



గడియారము వేంకట శేష. శాస్త్రీ తీక్రలీ: 

19201980 సంవత్సరముల నడిమికాల మది. 1982 నుండి (వొద్దు 

టూరు మ్యునిసిపషలుహైనూ్కూలులో "జీపు శా స్రీ గారికి? బండితపదవి 

కుదురుపడినది, నాలుగయిదవభానములు  చేసినంతమాత్రన, పాఠ 

శాలలోం బండితులైన మాత్రన, అనుకరణధోరణిలో నేవో (ప్రబంధ 

ములు రచించినంతమా(త్రన కేషశానస్ర్రిగారి (ప్రతిభోన్నతి తేలుగు 

జగ మేమియెజుంగును ? 

_ వసంతమునలాని రసాలనువై పు తుమ్మెదలు చూడవు. క్ కీలము 

గొంలెత్త తదు, “ - -వృతున్య సంపుష్పితన్య దూరాద్గంధ *వాతి.: మాలీ 

చేరు ప్రతిస్థలకు జీశకాలములు (పధానకారణము, ౧౯౪9లో * శ శివ 

. భారతము వెలువడినది. అదిచూచి, తెలుగసనుహాకవు లెల్ల శెశెల 

 వోయిరి. “ఇట్టి మహాకవి యీావణుకు6 బుట్ట లేదని శాద్కు ” ఇన్నాళ్ల 

డాశ నీ కవితావనంతుం. జేన ందుళోనుండో నని, (కమముగా జేంటికి 

శీవశా స్ర్రీగారి చెబులోని''వండితు(డు, తెలియని కవి, వినని తెనుళప 

రసికుడు కోటి కొళరండుండునేవూ ! ఆయన 'శివభారతి కవిత సాహిత్య 

సభలలో గానమువేయుచున్నా రు. వారికథగాం బాడుకొనుచున్నారు. 

పురాణముగాం -బారాయణను ' గాటోళచుచున్నారు.. విన్నంతలో, 

కన్నంతలో శేవశస్ర్రీగారి “శివధారతము' విని శిరఃకంపముగావింపని 

కవి లేడు. నేడు శాస్త్రిగారి యాడు అయిదవపడీ పై బడినది. నివ 

భారత పించుమించు నాలుగు దశాబ్దుల భారతీతపన్సు. ఈకృతి శతా 

బ్దులు, సహ(సాబ్దులు తెలుగసవారల కడుపులు నిండించు రాయలసీమ 

పంట. ఏం గ్రంథక ర్మ విజ , యిటు లున్నది ; 

.. ఈగ్రంథరచనవజకు నదియొక కవితాతపస్సు. మూూా(డుపర్గ 

ముల స అరణ్య - ఆజ్ఞాతవానముల సంస్కారముతో. బక్వ" 

మయిన భారతగ్యాఫ = అది. సోమయాజి కవిత్యమున ఉత త్తరగో[గహణ 

ముతో వధిగా-పీ శిత్రభారతేరచనయారంభ మైనది. ఇంతీయు ధర్మజేవతా 
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వర(పసాదము, అప్పటి నాయితరకృతులు లోకమెన్న (డో చద్దువవచ్చును 

నాకవిత్య మనువేర నిస్పటి కీ శివభారతము బాలును. , 2: 
ఈ పలుకులు విలున గట్టరానివి. శివభారత నంతయు నొక యెత్తు. 

ఈ యరఠురములన్ని యు నొక కయెత్తు, ఇది చిత్తన్ఫూర్తిగ (బ్రాసినమాట్య 

వారికృతి పూర్తిగ జదివి చూచి నామనన్సులో చే ననుఖొంటిని “ శ్రీవ 

ఛా్ర్రీగారూ! నన్నయ్య మం _ర్య్యంతరమగు సోమయాజులా మిరు! కవి 
(తయభారతమువలె “జగము లున్నంతవజు శకెల్లజనులు చదివి తనియుటకు' 

' శివాజీ (ప్రబంధము రచించి శివభారత మని "పేరుపెట్టుకొంటిరా ? ఎంత. 

గడునుందనము ! బొను. తిక్కన భొననాశ క్రి తిక్కన పలుకుబడి సొంపు, - 

తిక్కన కళావేత్తృత్వము, తిక్కన ఛాజకీయ పరిజ్ఞానము విరా రొక్కశే . 
తక్కించుకొంటిరి కాంబోలు ! కానిచో, మా(గంభాది నిజ్ఞ ప్ర్రిలో నటుల్లు ' 

(వాసికొనుట ఇెన్ని గుండె లుండవలయును 1” అని రా | 

"శేమశాన్ర్రిగారు " నాంది” లో నన్నయాది(పాక్క నాద్యకనాంద్ర 

కవుల నభినుతించినవిమ్ముటం (బ్ర ల్యేకముగ సోమయాజి కీ చంపకన్ను. 
కాస్స నిచ్చెను, జ 

హారివారనాథ శాంత మధురాకృతిలోపలిచూపునన్ , బురా. అ 

చరిత తప్యఫలం బుభయ సత్క_నిమి(త్రత వెల్ల, ధ్యాన త 4 

త్పరుడయి భారతాగమము వల్కెడు తిక్కన వాక్కు.వెంటం ద... 

తీరమున దాండవించు వరడాయిని లేఖని చే భజించెదన్* ౫ 

తిక క-శర్శ పలుకుబడి యొరవడిగ, ఒకొకొయెడ నూతనభావములు మెట్ 

వడిగ, “ ఉభయనూర్లస మన్వయధోరణీ గుణ భ్యేయముగ ”” ‘6 భారతః. 

న్నూయను దీటుగ *” శివభారతము రచించి మూతృవితృ వూజానుమ 

“స్రజంబుం జేసి కృతకృత్భ్యులెరి. శినభారతము నుహోకావ్యను. ఇందలి. 

యెనిమిది. యూశ్యాసములందును "వెంత్తము _౨౫౦౦ పద్యము లించు. 

నించో .నన్న్యవిజ-డదీనికి ఉపోళ్దాతము (వాసిన (శ్రీ) రాళ్లపల్లి అనంక్కే 



గడీయారము వేంకట “కేవ శాస్త్రీ లీక్ 

కృష్ణ శర్శగారి వాదయ మిట్లున్నది; *....., ఆధుని కాం సాహిత్య 

మందు నాకులల యల్సానుభవములో మహాకావ్య మనువీరున కింత 

తగిన (గ్రంథమును నేంజూడ లేదు, , ....ఈ భారతము భావ గొప్ప వర్చ 

స్పుతో (1 పసన్న మధురముగా (పవహించుచున్న ది, పలుచోట్ల “తెలుప 

. కింత లగువు బిగువు కలదా” యని యాశ్చ్సర్య పడునట్లు చేయు నుడి 

కారము లిందు. గలవు... 

(శ్రీ శాత్రిగారికి వశమైన కవితాకళ యెట్టిదో, య పద్యము 

స్పస్త్టపజుచునుః 

చ పరహీత్ర మాత్మనిర్వ ప్రతి, యపారయశోధన గారవాది వి 

న్ఫుకఠణము లందంజేసి యివామున్ బరమున్వెలయించి మాధవున్ 

థర జరి తార్థుం జేయు కవితొకళ నావశనూాటం బంచవు', 

స్వ్యరమున నాలవించెద వసంత వనాంతర సాొలశాఖలన్. 

“శ్రీ శివధారతము ’ వసంతకోకిల పంచమస్యరాలావము. దాని 

మాధుర్యము నూరక పేరుకొనుట వ్యర్ధాలాసముం అయినను నావ్మాద 

యము విప్పక వమూన లేను, 

“శఛివభారతము * మొదటినుండి తుదిదాశ నాకే తీరుందీయముగల 

కవితతో సాలినది. (గంథమంతయు రసఘుటిక, విశేషించి లంకజీ...జీజి 
యాల సంభావణము, దక్కనులో బహమనీ రాజ్యములు -- పరిపాలన 

పరిస్థితి శివాజీ పునహోలో రాజ్యాంగ శిత్రణముు, చాదోజీ చరమదశ-- 

శివాజీకృత క్ఞ జత, రామదాసుదర్శనము -- ధరొగవ దేశము, నయాపబొెయి 

నలవో-భ వానీ(ప్రార్ధనము, శివాజి పొదుషూ కుత్తరము(వాయుట్క పాజీ 

విడుదల "బాజీప్రభు నురణము, శివాజీ సానుభూత్కి షాజీ మరణము, 

శివాజీవిచారము, శివాజీ పాదుషా కొల్వున శీ౧పట్క తానాజీ (పతిజ్ఞ- 

సింవాగడము లగ్లవట్టుట, సూర్యాజీ సింహగడము 7గెల్ఫుట్క తానాజీ 

నిర్యాణము, ఛివాజీ సంతాపము, పట్టాభి పేక పూర్వరంగము, శివాజీ 
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భవాని కోవెల కేంగ్ చేసిన విన్నపము - ఇవి బహు రసవద్ధృట్టములు,: 
జాతీయనూక్తులు వాడుటలోం జిక్కనిపలుకు లేజీకోని పొదుసటలో,: 

వైపు వాటము లెటింగి పద్యములు నడపుటలో, నడుమునడుమం 'బౌనక 
ములో మిరియవు( బలుకులవలె సంస్కృత పదములు నసంధానించుటలో,: 

నాటి, నేటి రాజ్యాంగవిధానముల సమన్వయ పజుచుటలో, కొచి&ి 

పొటించుటలో ళివభారతకవికిం గల జగజాణతనము నున తెనుల నేలలో 

సీనాడు పలుచగ నున్నది, ఉభయ నృంధముల బలివితో సాఠ్స్వత 

సాగరము లోంతులు ముట్టి రసాన్ఫుతకలళమును జేపట్టిన నముహాకవ్రలత్రో: 

శేవశాన్ర్రిగారు నొక నుబోకని యని, శినభారతను జెండా నెగుర 

వై చినది, కొన్ని మచ్చులు, 

లుకజీ తన్ను + జంపవచ్చినపుడు కరూంతురు జీజియా యనుచున్న 

మాటలు ; 

ఉ, శివ్వున వుంకరించి యడికించెద, వాయుధ మె త్రనుంటి వీ -- 
వెవ్వరివైన ? నీయెడంద కింత వివేకము చాలదయ్యెనే [ 

గువ్యలు.హాడం గాన్పులను గూరిమిం జెంచు జగంబునందు కీ 

చెవ్వండవయ్య ! యాదరణ కొక్క. ర యల్లుండు నాణిష్షయి . 4! 
| ' 

చ కనికర మింతలేని కొటికాండవు నన్నిటు పెంచనేల! వు... : 

.. ట్లినయపుడే గళ మృటమటించినం బోవటి? వెంటనంటి యి... . 

.. య్యనువున వేంటలాడ మనసయ్యె నె! కన్న నిసుంగుమింగు వ్య, ఇ 
చ్ న మది సర జాతికి గదా! యొకమానవుం డిట్లుసేయునే | 

he అన్నభాగ నిలయ నాజనని మాల్యాజేవి . ... వ వ 
చ FO! డుప్పులోః గారి చ్చుం Xనలంజేసి . oy 

. హోస్నేటేలర్గ బుగ్గలజూజుం గుమిలిపో en 
bre at య్య ఎయుడు.. నన్న * యన్లోజి అ యెడందం (మంచి , 

aa 
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తల్లి జెక్క_ల (పోపు దలలని సాంభాజి 

భావి జీవితనాక భంగవఆిచి 

శవియమాంగినపండు గర్భపిండ మగల్చి 

క లకు. గాశలదాలిం (గా (జేసి 

ఇంత్ (ప్రళయంబుం గలిగింప నేలనయ్య 

కనికరము లేదొ, పాపసంకటము రాదొ, 

కన్న తీం(డివికాదొ, యక్క.సముపోదొ, 

వలదు వలదయ్య పచ్చని యిలు రగుల్బ, 

(పథమాశ్వానము, 

జీజియా'బాయి చంటిబిడ్డ థి వాజి కుగ్గు-బాలతో శ జోలపాటతో ణ్ 

ఏీరచరితములు నూజిపోసినది. దాదోజీ గురుత్వమున శివాజి చక్కలోల 

జదువను (వాయను నేర్చి అంక గణితము నెజిల్ రాజ్యాంగవిధానముల 

మెలంకువలు తెలిసికొనెను. మాత్యాపదేశము కరండుగట్టిన శివాజికి 

నుతముమిోంద - చేశముమిాంద నున్నంత యభిమానము, పట్టుదల 

శాస్త్రములమిో(ద నుండకపోవుట వింతగాదు - 

మ. కలంతం జెందెడు నాత్ర స చేశమతముల్: గాపాడ, శస్తాస్ర వి 

ద్యలుం జాణక్య త్రపంబులున్ జదును విద్యాంనుల్, మహారాష్ట్ర వీ 

రులు వేదాంగము లెర్తి యర్థముల మార్పుం దీర్పు చర్చించు "తా 

తల తొటాకుల“మిోంది గంటేముల (వాశల్ 'గోంతలున్ మెత్తు శే | 

ఈ నాలుగు పంక్తుల వద్యములోను' గవిగారికి చేశస్యాతం త్య కాండ 

యెంత యున్నదో వెల్ల డియగుచున్న ది. వేదములు, వేదాంగములు, 

కళలు అన్నియు నొకమెట్టు - ఆత్సబేశ సంరక్షణ మొకమెట్టు, శేష 
శాస్త్రిగా రీ ఘట్టమున శివాజీయయి (కాసియుండిరి, 

ఫునపోలో శివాజీకి దాదోజి రాజ్యాంగ పద్ధతులు ధీశ్చీంచినాండు, 

ఆ శితణక్రమ మిటులున్నది ః ' 
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నీ, (ప్రత్యూవ పవనముల్ పౌరాడం జలున లూ 

రిన వాలుకా వితీర్ణి కలయందు 

ఫలితోపవనవాటికల శీతలచ్భాయ 

లలమిన పహారిత్ ఇాద్వలములందు. 

బరువంపు వెన్నెలల్ చాతీ చుక్క.లు బేలు 

పజఆపై న మేడ యుస్పరిగలందు. 

బొగంజోవీ చిజువత్తు లెగదోసి చమురు దీ 
పాలిడ్డ పీధీ పోఫాలయందు 

ల. శివ్యగణ ముతో శీవరాజుం జేర్చిలొనుచు 

భారతాదుల 'భావసంపదల( చెలిని 

భునుడు దొదోజి తనవినుర్శనము లిచ్చి 

నవ్య సాహిత్య ఊకూాధనంతతుల నడప, 

సీ ఆవులించిన మూత్రం (జీవ 'తెంచ నేర్చి 

సీటిలో జూడలు నెనుక నేర్చి 

పోలు నీరును వేటుపబుచు నాశనము నేర్చి 

. కనుపాపనీడల గాంచ 'నేర్చి 

ఎ. బాలెంత బెబ్బులి పాలు పిండ నేర్చి 
"దళము లంటక తేన (ద్రొవనేర్చి . 

“యెండసోశుల దస్పీ 'వెడలింపలాా నేర్చి 

క శీలలకు గిలిగింత గొలుప నేర్చి 
నఖ 
So 

నమా పాత్ర మున(గాక (ప్రకృతిలో. బుటలు విన్సీ 

పదములనుగాక ఇావముల్ ' పట్టి తరిచి, 
ఏ కకున్యయ వ్యతిరేక దృష్టాంత గతుల 

.. కసే భావుశ పండితంం డయ్యె శివుడు. 
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ఈ పద్యములలో 6 నవ్యసాహిత్య యోధసంతతుల నడిపె” * భావుక 

పండితుండయ్య శివుడు” అనుటలో . నెంతో యంతరర్భ మున్న ది. 

కవిగారి సాహిత్యదృష్టి. కీ పద్యములు "రండును గన్నులు. 
ఇ కలు | 

భో 

స ప్తమాశ్యాసమున : = = భివాజీపాదుషూ కొలువునకు వెళ్ళినపుడు, 

వారియమ ర్యాదసహింపక యా 

“ పాదుపా యొక్క డొకమాట పల్కకున్న. 

గొదువ మాకేమి ? తనశేవిగొప్ప కలదు ) 
నమ్మికొలువున్న వారి మనంబులందు 

మేలుళొనుణాక యిర్వుర మేలు కీడు.”” 

అనెను. పాదుషా కోవించి యెవరతం డనును, అప్పుడు రామసింగు 

పాదుపాతో నిట్లు చెప్పును: అక్కడి పద్య మిది: 

మ. అవుత (ప్రాయ దరీరురీ విపిన నవ్యా మై (ర నంచార ధీ 

ర మహారాష్ట్ర మృగేంద్రుం డీయవన స్యమాడంచి తాస్థాన దు 

రను సమర నిదాఘ చాహలులిత (వత్య(గ ధూమాయితాం 

గములన్ గర్జిల సాలా, శీతల కటాతం బిందు సారింపుడీ !. 

వీరరస స్ఫోరకమగు నిట్టి దీర్భ సమాసములు పొడులవలె నక్క 

డక్కడ బొదిగించిరి. తక్కి.నపట్టుల చెక్కు_డ( జూచినను జాను - తెనుంగు 

నొడి కారమే గారవస్థానమున -నున్న ది. 

తానాజీ సింహగడము మోడికి యుద్దయా[తకట్టుట్క, కోటం (బాయి 

లోనికి వెళ్లుట, అక్కడ వెనుదీయక "ఘోరముగాంబోరుట మొదలగు 

ఘట్టములు చూచినచో. దిక్కనసోమయాజి స్మరణమునక్షు రాక 

మానడు. ' శివభారతము ' చేరుసార్థక ముగ నెన్నో భుట్టము లుదాహరింస 

వచ్చును. 'తానాజీ . నిర్యాణానంతేరము తమ్ముడు సూర్యాజీ పోరు 

సలుస్లును, ఆ ఘట్టము, మణియు రమణీయతరము, "ఈానాజీ మరణము 
స 
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విని శివాజీ వలవించిన (ప్రకరణము చదివికొని కటికవాండు కంటనీకు 
సెట్టుకొనును, భారతములో, నభిమన్యువధ విన్న యర్జునుండుపై త మట్టు 
శేడువలేకపోయినాంటేచ- | 

a 
సళ్లు 9 

శాం శానా 1 సీవింక బల్కు, పీహ్ళాదయ పల్ తీలు తీశేది ? శ్రీ 

FF ey 
న ఆ కపినం" చైను కతుసంవాతులం ౫ గూల్పం జంపు పెంచే వీది? య... ah 
అ న్స ge Fa | sre స. ఛే చీ వ వ స ఓ తా. | 

గా ఫ్ దకెలకో కానిలెనిం యోల్లెడల( దా నె యెంత గందం ఇడి 
( i > 

నీ, పరతంత్ర తాభుగ్న భారతో ద్ధరణోద్య 

మనసున నా నాయకత్యను; వరించి 
యెనలేని సీన సర్వధన, జనబల జీవీ 

తముల సర్యార్బణ ఛారవోసి 
రణరంగముల నంగరశకతన్ బొంచి 

కనుజెప్పవోలె నన్ననుసరించి 
దుస్పాధతర నైరి దుర్గ భీదన వజ =. 

పాతమై బవళుళాహావముల గొలిచి 
యనుదరుందు = చమూనాథు = డంగరక 

“కుండం -- బహీః| పాణ మనలో నన్ సొలుచు నిన్ను 6 
' గోలుపోయినయపుడ జేం గోలుఫోని 
దొకటి యున్న జే? తానజ | యొంటినై తి, 

గీ, శివవతి యెవండు ? తానజీన్ని ద్ధహ్బాదయ wi 
"బలము (దావ, పినొందడిన భఖ (దమూా ర్తి, స 
నిజము ; తొనజీ ! యీనాండు నీళ్చలేని 4 

 శివవతి యెవండొ ! యెంతలో వనలు - -కేయి, J 
* _ ఈ | ow 

sd 
ie 
అ 

""దీనానాథ శుటుంబ శోకదవానా 8 రన్. బాపు (పావేది? నా జ్య 

యా. 

తో 
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శా. నా కీవంత - కొజంత వో దయిన దానా! నీవుధన్యుంఢ్ర వ 

కైల్ లోకువ లన్ని యున్ దులిపి సీరన్వర్లముం గొంట్లి ; వే 

వ గ్ర స్టాన ముదా త్తపీర ఫురువ త్యాగార్హ్హ భోగాంకమై _ _ 
న్ శాహ్వోన ము మెక నేల్కొనుమ్లు తండ్రీ ! ీరభోగ్యం గన్ ం 

“నప్తమాశ్వా నము” 

అష్టమాశ్వాసములో శ్లివాజీరాజు వట్టాభిసేకము, గాంగభట్టు 
ధర్శనిర్వచనము . మున్నగు ఘట్టములు కవిగారి (కుతిస్మృతివురాణ 
నివిష్ట బుద్ధిని. '్రన్ఫుటీకరించుచున్న వి, ఎట్టి శుమ్మ్క_వినయమునై నను 
కళ కట్టించి కవితలో లల్లిత మనోవారముగాం బెట్టగల నేర్పు తీర్చు 
వేంకట శేమశాస్రిగార కతివేలముగ నున్నది. నిజమునకు, ., శివ్లాజీ 
చరిత్రములో వచ్చు వ్యక్తులలో, గ్లవితకెక్క.దగ్గ కళాళ క్రి క్రిలేద. 
వారెల్ల మనకవి వసంతుని చేతిలోంబడి పుష్పించి వరిమళించ్చిరి, _ 

పట్టాభిమీక్తుండగు శివరాజు . భవాని కోవెలశే/గ యిట్లు 
ప్రార్థించినాడు - —_ శ ం 

నో చిణునగవూరు మోవి, వికసించిన చెక్కులు, సోయకన్నులం . 

గురియు దయామ్బతం,బలిక కురకుమురేఖయుం జరదమఃకళా. 

- వరిగత మాలియున్ నయన పర్వేముగా మది గోచరించి ' నా 
యరగలిం "బావ నీయర్థాయనా స్రమునీడ, భజింతం శాంకరీ | 1 

ఈ శినాజీ (వబంధమున్సక్తు .. “భ్లారతము) . అని చేరిడుటలో నో 
విేఘమున్నది. ఇందు దజచుగ భారతములోని యుపమలే యాయం 

బడినవి. అపయెల్ల నిట “నేతీద్లూవను. ' "తత్త త్త ,దుడావారణములకు 

(రథము. వరింతురుగాక 1.. PE 
AE SEN 42 భత! 

న్ వేంకట శేవన్రా స్రీ గాం జీవిత 'బ్రేబ్లుధముల్లో “శివల్థారతము? 
( రాధకు 

నమన స్పర్ష ఖండము. దానినీ తొలుత బేర్కొనిగాని, వారి 

కం వనరులు 'ముచ్చట్రింటేన సొగ్ను, లేదు వ... 
చ స్య, ee PAN 

AM శ వహ. షయ... rh ను జా 
జ 

oh 
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శాస్త్రిగారు 1897 లో జన్శించిరని శెలిసికొంటిమి. ఈం 

నాంటికి వారికి బది మూండేంద్ర వయన్సు. శాస్త్రిగారు Ee 
జేండ్లు వచ్చినతరువాత “నమళ్ళదిన్న” నుండి ప్రొద్దుటూరు న్ 
యచ్చట రూపావతారము "శేమశాన్తు.లుగారి సన్నిధికి జేరి ఇ షు 

నాట కాలంకారసాహిత్యము, తర్క. చ్యాకరణశా( స్త్ర నైపుణ్యము సంఘా 
Wr 

దిందిరి, వీమ్ముట వడ్డర్శనయు వానుజేవావధానులుగారిని స 
| be 

'యుజుస్సంహి'తౌము3లము, యుజురారణ్య కోన సనిషత్తులతో సృవ్రఢః 

సార్థారనుంట్రపాఠ ము అధ్యయనించిరి, జబానక్ = ముహూర్త డి 

'(ప్రకరణములు చదువుొనిరి, సంస్కృత సౌండితిలో నురుకులశ్లేళషి 
వడి గడి దేతీనతరువాత, ఆంధ శావ్యములు చాచి, మహాభారత 3 

'పొరాయణమను జేసి, ఛందశ్ళామన్రుము నెజీంి, తొలిజన్మము$ | 

వలచి వెంట్ల వచ్చిన కవిళొనుందరిని గిలిగింతలు బెట్టి జేరందీసికొనో 

శాస్ర గారు. a 

En 18 సంవత్సర ప్రాంతములో (శ్రీ దుర్భాక్ రో 
త్రో మన (ప్రకృతక ఓ వికి చేస్తము తటస్థపడీనది. కళ రాజే 

x లు అను జంట యేర్పడి కవితా న్యాసంగమున 

PE: 
1 

స్టా | 

నోరు నారు ఈ పన్సోన కళంక యుండవలెను అభ్యయనమున sw 
గాని గ్? 

4 ॥ 

19 15'లో బృంచాన్సనమున కరన్న వర్యాత్రమన 
ఆలీ వే [ 

జన ₹విత్వప్తులోటీలో దోలి బవుమానను 
Apia, వ... 

. ఈక వులజంట విడనప్వూడు “పీక మలీచరి 
॥ లోనో Hd శ్ 

శ Maran 

1: 'సీశావవారణము, రీద కవధ అను నాట ములు 

wy 

గ | 

if 

1 
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బిరుద మొసలిరి, చేయి బిరుదము లిచ్చి నాలుగువేల సన్మానములు 

చేయనిండు. వేంక టశేన శా, స్త్రి గారికిగల “ థివభారతకవి ” యన్న బీరు 

దముతో నవిసరిరావు. రాజకేఖరకవిగారికున్న “వతాపసింహాచరిత్ర 
'కవి యను బిరుదముతో నవి సరిరాఫు. 

శేవళ్యాస్త్రీగార జన్మభూములోనుండి పోతనవళె హోలికవృత్తి తి € జేసీ 

కొనుచు పిలుపడినపుడు వురములక్రుంటోయి ' యవథానములు (పద 
ర్శించుచు భారవి, మల్లి కామారుతము, పుష్ప బాణవిలాసము. తెలుంగు 

పటీచిరి. 'వారికథలు' రచించి తమ అన్న గారు జేంకటనుచ్బాశాస్తు)లు 

గారిచే నాపరిసరమున నచట నచట గాలశ్షే పములు చేయించిరని' వినుకలి. 

1980 భో నెమ్మళ్ళదిన్నె విడిచ” "ప్రొద్దుటూరు చేరుకొని. “కన్యకా 

పరమేశ్వరీ నంస్కృత పాఠ కాలిలో నధ్యాపకత నిర్వహించుచ్చు బ్రహ్మే 

నండిసీ” ప(తిక కుం (బచ్ళన్న సంపాదకత సాగీంచుచు. గాలమ్ము, గడప్తిరి, 

1982 లో, ప్రొద్దుటూరు “మ్యునిసిపల్. మైస్సూలు న ఆంధ్రోపాధ్యా 

యులుగాంబు'వేశ్లించి చేంటికిని అషదవియం చే యుండిరి. . 
ఆ af 

వాస్తుజం(త్రి --. చ ర్చిళాలత్రణము,... ,శఅనర్గ ర్వరాళు వాం గ్రీకరణను 

మున్నగు రచనలు రచింఛ్రిరని తెలియవచ్చెన కొన్ని యసమ(గ్రముల్కు 

కొన్ని య ప్రకటితేమోలు, కొన్ని. యుక్సన్నములును ఈనాంటికి. సంపూర్ణ 

ముగ. రచితమై .. చక్కు: 'ద్రతురితమైన. గ్రంథ మొక శివభారతము 

మా త్రము: గడియారము:ంచేంయటం గోవనా త్రీ "pie క్క "తెలులునం 

గలశాలదునిఖుపుట కీ.శృతి. ఇన. ఇటీవల: వారు రచించుచున్న 
é సే గువచేవనాణునాత న వూ చీమ వెలువడిన నది “శెలులు 

శాసకుల. గొడవపై, త డను, న. వ. 

న. | 7 | 3 pt he b 
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1869 
శ్రీ జయఫుర సంస్థాన ప్రభువ్ర. క త్తిరటుడు, శాక్యాయననరా తుం | స్ట | భారద్వాజసగో తుండు. కల్లి : కేఖాజీవి. కండి: (| 'శ్రీళృష్ణశం( న. టా 
మహారాజా, జననము | 1869 జూన్ 28 వన లేదీ, (శుక్ల "రంకళ్ళర i ped, 
ప బహుళ తృతీయాగత .దతుర్లీ భానుచానరము. లే. 

ల "శ్రీని పాసోల్యాణతు [నాటకము] ౨. మూనపతీచర్శిక 3. కకక ఈ: ర్య 
కో శృరాగారగీత (రము ౫ శ్రీ భుపోరాజ నిక్రముచేవజర్మ రచనలు. | yg, 

ah జ మ్ ॥ 

“ped ముద్రికను] ౬... కృహ్లైటున చరిత్ర టీళ [ముంతిైపిగడ సూర్య లు, 

క్ 
గ. 

Feet 

(వశ కవి రచించిన ద్వ్యర్థి శాన్యమునకు వ్యాఖ్యానము] 3. రాధా న్ స 5 

ళ్ Tf "ik జ  మౌధవనాటకరు న ఇత్యోదులు, . 

ఎటట 
h 

దుండి an కత్ని దోరికనవుం జ న్ను ముగముకిత్తు. 
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సభలలో. డఆచు చూచి యుందుము ముదిమినే దటస్థించిన చిన్న 

యొదుగుగల మధుర కంఠ స్వరముతో సీ మహారాజు తెలులసథామలో 

నభిభాషీం మనపుడు తెలియనివా జేవునుకొందురు ? లశ్షుల కొలడడి 

రాయబడి వచ్చు సంస్థానమునకుం (బభువు లని యాూహింవంగలరా ? కాలు 

క్రింద బెట్లనక్కొ-లి జీని రాజ్యాధిపతి యని తలంపలలరా ? ఏమను 

కొందురు ? - చక్కలా నువన్యసింపంగల యెవరో వృద్ధవిద్వత్కవి యని 

మాత్రము "తెలిసికొనం గలుగుదురు. ౮ 

(శ్రీ విశ్రమబేవ వర్మగారు - ఆం(ధ్రముననే కాదు, అఆంగృ్యమునను 

మృదువుగా నుపన్యసింపం గలుగుదురు. ఉత్క_లభావలో పిరికి మంచి 

(పవేశ మున్నదని చెప్పుట ఆ భామలో * రాభామాధవ నాటకము” 

సంఘటించినారని తెలియుచున్నడి సంస్కృతవాజ్ఞయములో వీరికి 
భారాళమైన సాహిత్య మున్నది, ఆఖామలొ' రచించిన ఏరి శ్లోకములు 

చక్కని ధోరణిలో. సాగినవిం.. . 
\ 

శ్లో సంసృత్య పారజలన్లో.. శసరహైక. పోతా. 

పాపాంధకార.వటలీ దివస్తాధినాధె 

భక్తాళినిక్య సుఖ్లకై రవ వండసోమాా .: 

చైతన్య "జేవచరణేప శరణం ద్రవశ్యే, 

క్ సంసార పాఠ బద్ధానాం ప్రాణినా- “వ్వతిదుఃఖిన్తాం . 

* ముకుంద నాచు. రూల్ స్పృరణం ము క కిసాథనమ్. 

వీరు" 'సల్టీతేకళలోలహూాడం ౧బరిఛితిగల చారు. జ్యోతిషము: తెలియును 
నాట్యుక నైక గుడుర్ను ఇట్టి“విజ్ఞతలు వారిలో నున్న వనుటకు రచనలు 

సవచ్యన్టముతణ 'కావ్యకీవశయరదును. కళా (గథనమునందును వీరికి 

౨4 కోలదు, "= -సక్కు.. గ్రంథములు (వ్రాయలేదు కాని 

వాడ న్వుడుదు. : వరి. 1: కని తాశయ్యలో శచిళ్విము 
జ్జ ," ్లీ ॥ ద్వ స 

న వప నవతీ తము రుచి కి రము తక్కువ. ఏరి. మో చరి(! ఇ్రీనివాన 

గలి 
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ర్మ ' 

mn 
| 

ఇ 
| 

కల్యాణము పరికింపవలయును. “రాజధర్మ్శమూనుగూర్చి పేరి పద్య 
చూడుడు, ' oe 

గీ, రాజు నిజబేశమునకుును (బజలకు దొర . 

ననుచు దలంవక తన్ను (శృసారిజనులకు " 

నేవ చేయుట కొజ'కే సృజించి నంచు ,/ 
౧... నెంచి విజ్ఞవీయక సంచరించు ట్రాప్పు |. 

గీ. (వజలు శ్రమపడి యార్షించి భ క్రిం దనకు బ్య 
. నిచ్చినధనంబు వారికై వెచ్చపెట్ట న 

. కాత్మభోగాభి కొఆకును ఖ్యాతికొజకు As 

". వమ్మునసేయుట తగునె నృ పాలకులకు, . ల J 

ఆ1.వె। తనదు (వజలు వెశలుం గను చుండ వారిని న్యా 
ష్ త్ర లప క్ర న్య ములకు నేగి ' ఫి rg 

సాము యలరం దగుణి ? జనుల రంజింపనీ a “గ్గ 

వాని నృపుం దనంగం బాడి యగునె | ఎ వ్య 
గీ పజల నుఖదుుఖనులు ధరావరుండు దనవి , 
సం గాం దలంచుచు నీతిమూర్షమునం అనుచు a 
.. కజ్ఞనుల గారవించుడు నయము పడకు... ౫. be 
మం నిభ క్రిజేం జరయథలయుం... ఇగో 

| సతుల ," "a గ్ ల] sh ఇ 4 i | h ల ఇతే శ 1 శ రాజధ ర్థృములో,ంపళీ జోాటకండం 'టబజూపొాలనను సేసిన 
| 

redo: Hold: “శీ ots 
త 

సే 
% | 1 1౮ ౯ గో న జన్య! 

శ... 



విక్రమ'జేవవర్శ 

“ సజీవ నిర్జీన యు కృంబగు జగంబు నియమయుతంబయి' ' విల్తసిల్లు 
చుండుటవలన నియమ మత్యావళ్యక మనుోట యతిశయో క్తి గాద 

అట్లగుటవలన విజ్ఞులు నియవముమును విడనాడుట యనమంజసము. 

(ప్రవర్తన నియమమును స్మృతి విధించునశ్లై భాహానియమమును వ్యాకర 

ణము శొసించెడిని. కనుక వ్యాకరణనిరుద్ధ పదములతో డ వెలుయ 

కత గర్హి తమ యగును నాణెములగు బానలందు మిన్న'' యని 

యెన్న ౦బడు తెలుపబాసకు సమ(గమగు వ్యాకరణము ' జీంటికిని 

లేకుండుట మిక్కిలి శోచసీయము. వ్యాకరణ నుసమగ్గ మను నెవము 

వేత నున్న నియమములను మీటుట యు కము గాదు... /..: వాడు” 

యొక్బొ_యు అవని” యొక్కయు ద్వితీయానిభ కి రూపము ు “వానిని కనుక 

విభేదము కొకు “అవి యొక్క. ద్వితీయావిభ కిస్ కి స “వాటిని” అనీ 

వ్యవహారించుట యు కృవము గ్ “(ఆయి లి” టూ గ్యలతురున” 72ిదలగు 

“కొన్ని రూపములు (గ్రావ్యాముళిని సాయాశయము, భాపూభమానముగల 

పండితులాకచోటం గూడి . (గ్రహింప దగిన రూపములను 'నిర్ల యింప 

వలెను. మతి యవియ్' పాడర బడవలైెనుం “అట్లు కానిచోం 'జెలులప 

బాస కోదుబాన కంట 'నీచతర. గును, శస ౨ 

భాపూవాద విషయములో” వరమ చేవవర్శగారిది మంచి పట్టుదల. 

(గ్రామ్యవాదమును నహింవనేరకు. పీరకటుండు వగు ధాతువు = "అమర 

సేంవుండు, ఫాజకజోపమ్యు. "నళ్నయభట్టయగమ "మొందలగ రచ 
శ 
ఇ 

మః సై శ్యామ్. ఎఇల్రడియగును. కళారదచనలోలహాడ 

నక్ష సంటతంరీ ను ర'భయనపుం 'జైలికాండు = మునలిమసటడు 

fin K “కోతల థో జ త్ర కలో €(బకటింహ బడినవి. మంత్రి సుగడ 

మాళవి సీశాళామధ్ర ” మను ద్వ్యర్థి కావ్యము రచింపగా, 

క. న్యు దానివలన "పేరి పాండితీ విజ్తీమము స్పష్ట 

శ కాట్ సస్త్రతిని పీర్రజీక రీతులం బోఫీంచుచున్నా రు, 
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“ఆంధ విశ్వవిద్యాలయ ము” సాలునప నూటువేలు వీరి వలన? బడయు 
చున్నది. దానికి ఏరు (పథానోధ్యత్షులు, విశ్వవిద్యాలయ గు మంది 
యభినూనమువేలాయబోలు, ఈపండిత (ప్రభువు “విశాఖపట్టణము లగ 
దజచు మకొముజేయుచు “బోనాముహాలు” విశాల మైన వరండాలో 
దర్శింపవచ్చిన విద్వాంసులను కవులను, అర్థులను ద త్తదుచితరితి నా డ్ 
రించి గారవించుచు నిరంతరము (గంథపళనమునందో, (గంథ డక 
నండో నినుగ్ను(కై యుండును. పీరు 8-6-1981. వ ేదిని జయస్లక్ల 
సా(ప్రకాజ్య సింభసనమునక వచ్చిరి, రాజ్యమునకు వచ్చిన పూర్వ న్య 
పకఘుకూడ వీరి స్యభానము గర్వరహిత మై వంనజీ. . స్యా 
ఈయన “సాహీక్యసా మాట్లు” గా జేరుమోాసి సి యెండబో తెలుయు 

క్షవ్రల' వలన నుధురళ్ళతులు పొందిరి, రనజ్ఞుడు, విద్వాంసుడు, మళ్ల 
థాజు వగు సీ విక్రమ జేవవర్శకు (శ్రీ) దీపాల పిచ్చయ్య శాస్త్రిగారు 
గమేస చూతీ , కాన్యము నంకికీ మొసంగినారు. ఒసంసచు నాళ్ళు 
విన్న! పద్యమిదిపా. ౨. . i 

న్ ప్రజలు శ్రాగడా ౦ద యుజ్ఞ అంపటుండుగాని ... gy | 
కృష్ణ రాయడు, తెలుగున వృుదుల కనన eg 

అక. మును భొనర్నంగ చేర్చిన భోజరాజు, ల a 
అ= ౨. .కీలయ.చ్చికమటేవ. నిద్వ(త్ర్రభుందు, | లే 
౧ కాండ “జేంకటరత్న ముగ్రారు “సంవశిదలయాశ్ర విక్రనగెళ్ల 
- కొంకీతీన్ను "చేసిరి. విఖ్యాత .. విద్వాంనులగు బులుసు ప్రాప్య. ఖానా 

నారు "తాను రచించిన రాన్రాను! న...సే, సాన్ 7 
అష్టురు అకు టన ని వగ్గాణుపరు.. 
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(వ్రసాడరాయ కవి “మొయలురాయ బారము వక్రమ'బేనవర్శ కంకితము 
గావించెను. కృతికర్తయు, కృతిభ్రర్తయు నగుట మంచియదృష్ట్రము, 

అది పట్టిన మహారాజు విక్రమ ేవవర్శు. సంస్కృ తాంధ్రములు, ఆంగ్లము 

“హిందీ కూడ ఏకి సుపరిచితమైన భాష. తులసీదానుని వర్ష . 

బుతు వర్ణనము, శరదృతువర్గనము పద్యరూపముగా వీ రనువదించిరి, 

బవాుుభఖౌషూఏనేశము గలవారే యనలు తక్కువ  మహారాజులలో 

మజీయుణదర్కుువ, 

శ్రీ విక్రమ చేవవర్శగాలు పూరించిన యీసమన్యలు కొన్ని మి 
ముందుపెస్టైదను, ఆయన యట్టియాలోచన ' కలవారో నిర్ణయించు 

కొనుండు, : 

సమస్య 3 === కొడుకును దా వలచి. యొక్క-కూంతుం గనియెన్. 

క, పుడమికి మేనక యనియెడు | 

పడతుక దివినుండి వచ్చి పాననమగు కా 

అడవిని నృపుండగు కుశకంని ' 

కొడుకును డా వలచి యొక్కకూంత్రుం గనియన్, 

సమస్య 1 = అంధుడు భాన్క-రుని(జాఛి యానండించెన్. 

కం అంధత్వ వాభుండగు. రవి. 

బంభురక్ళప 'ట్రక్తికనము ఇ వాయలం గవితా 

సింధువు మయూరుం డనెడు పు 
రాంధుండు భాస్కరుని6 జూచి యానందింబెన్. 

సమస్య ;--- తల్లీ! దండం బటంచు చారకు (మొక్కెన్, 
క ముల్లో క్ర ంబుల మేలున . 

కల్ల మహిమ. దనుజు 6 జంపు వును తజీయంచే 

యెల్ల సురలతో. ఛర్లుడు 
ల్లీ {: చందూ, బటంచు దారకు (మొక..న్* 

Az 
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ప్రొధార్థ(పదీపితములు, భావభూషితములు నగు నీ జయపురాథీశ్వ 
రుని పద్యరచనలు పరికించిన-వో “ కృన్ల్ణ జేనరాయలు విన్లుచి త్హీయకృతి 

క రకాలెడను దుర్వ్యాదము సడలిపోవును, ఆ కవిరాజు (వాసికొన్న “కవి 

జన్మకుండలి” యిం దుదవారించుట మెందు"కీని. మంచిది. 

గీ, అజము లగ్న మచ్చోటనే యమరగురుండు 

యుగ్భమున రవి బుధ కుకు లాప్పుచుండం 

గర్కి రావనువు కుజుడు సింగంబునందు 

వృశ్లికంబున శని కర్భ గృహమునందు 

జం(దశేతువు లుండంగం జం(దనంద 

శల శశి శాలివాహన శకసముం దగు 

మిధున మూాసేషు శళిదిన మిళిత శుక్ల 

పశ శుక్ర మూసా పరసత్వమందు. 

జవితి నినవారమున ధనిస్థా ద్వితీయ 

పాదమున విక్ర మేశ్యరవర్శ వొడ టెం 
గుజదశా “శ్టీషమగు నాలుగు సను _లైదు 
నెలలు నికువడి యేడు నాళులు గణింప ॥ 

[(శాలివాహనళళము ౧౩౯౧ శుక్ల సం|| జ్యేష్ట బళ ఆదిత్య] 

ఫే! ల 
r 

Maine 



మం తి సెగడ భుజంగరావు 

1876- 1940 
ఆజువేల నియోగి శాఖీయ (ావ్మాణుండు. ఆపస్త్వ౦బన్యూూ తుండు, 

వారితన గో(తుండు. అక్క-నరను జమిందారు. దత్తత గొన్న 

తల్లిదం(డ్రులు ; విజయల క్ష్షమ్మ; మల్లీ కార్జున (పసాదరావు. కన్నతల్లి : 

శాంకమాంబ. కన్నరతండ[డి నుల్లయా మాత్యుండు. జన్మ స్థానము : 

ఏలూరు. జననము : 1676, ఛాతృసంవర్సర చైశ్ర బహుళ పంచమి 

గురువారము, నిర్యాణము? 1940 సం॥ (గ్రంథములు: దడిలీపచరి( త్రము, 

స్తవరాజము, సారిశ్చం[ద్రనాటకము, మైరావణుండు, "మోహాబేఖావళి, 

మాల్కి-సువార్త ,మార్కం జేయీశ్వరచర్శికము, పొండవాజ్ఞాతవాసము , 

పరమ పురుహిన్వేషణము;, పదార్థ వీజ్ఞా న శాస్త్రము, నిరపవాద (శవా 

'సనము, చిత్రవారిక్చం్యద నాటకమే, 'హెరుమత్రీప రిణయను, ఉత్తరరామ 

చరితము, ఆధునిక కవిజీవితములం, కలియుగ నటనామృతము, 

విజయాంక సొనసాసము, అభిళ్ల జాన శాకుంతలము, వచన నై' సధము, 

వాసంతిక, వ్యచసాయ, మార్క..౦"దీయళతకము, రాజహాంన, మధుష 

విహారము, తత్స్టమోనూంస్క అంధ్ర కథా సరిత్సాగరము, గోఖలేచరిత్ర, 

లూ కా సువార్త, దీనరకునుణి శతకము, అగ్గిరాముని నురణా వేదనను. 

ఇత్యాదినాటక ములు, నవలలు, ' వీనుర్శన గంథమాలు, విఏీధనిష యక 

(గ్రంథములు వీరిని శతాధికమౌగా నచ్చుపడినని, ' 

శ్రీ భుజంగరావుగారిని జమిందారులు "గాను కోవులుగోను మన 

'మిజుగుదుము, వారు సామాన్య రచయితీలుగాక శతాధిక (గంథ 

రచయితలు, దర్శనాచార్యులు; 'పతరణ చతురులు కూడను, వీరికి 

సంస్కృ తార్మధములలోం ఆ -దగీన " 

(ప్రకటించుచున్నవి. తర్మ్యోమునరదున్ను (కి గొప్పది, (గ్రంథరచన మంటే 

కాక " మంజువాణి* పత్రికా" "వశరగముచేం దమ (ప్రతిభ వితతముగా 

శలుపరించుళొనిరి?. "అతో దృవ్మివేడక 'విలాసార్థ మవధానములు 

శ్లనినొరు, సీమ చేసిన తపష్టోవధానమునకు స 

"సాహి క్యమున్న దని కృతులు 

ఛావతునై. న కొఖ్మొండ 
Ye కి re క అతనో ఈ Fr ed 

క జనా శ శా. “శారీ 

గ 
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మహామహో పాధ్యా యు 6కు బంగారు వృత్తములో నిట్లు భుజంగరాయ: 

కవి నుగ్గ డించెను, 

వాకట్టుం గట్టించి వరలెదవంట నీవె . 
యందడణి కీష్ట న్భృుహ్టాన్నభు క్ర క్షీహొర్ష యుగం 

గట్టింతు వంట నీవె పుట్టంబులనె యెందణనిొ 

(పబంధుండ న ననయ ముదము, -భునుడవుగా 

మునుగువేయించుచు నొసలొదవంట వీచె 

సక్ప్సండితులకు సాలునులను క్ఞామ్యముగా 

దేళట్టు కెట్టెంచి చెలగాద వట నీవె 

శవివరులకుం వైడీ కడియములనె్కె ఖ్యాతిగజా 
ధర్మఖూయంత్రములను స్ర్రంభన మొనర్చి వంద్యుండెయొ 

నాప్రభాకరునే యాంగిశతంట మెటువతె నారెససదో 

యొక డిక్కవినుణి నీకు జిక్కి. నిపుడు చక్కంగాను . 

సర్గక-వీక్వరరాజ భుజంగ రాయ !. సక్యోయ | : 

విశతోముఖటముగు బాద్ధిబలముకు - (బ్రన్తరింపంజేని కచ్రలలో 
గవులై, " పండితులలో. -"బండితుకై, వీమర్శకు లలో నీమర్శకు లై; 

(వభువులలో (బభువ్హతై, జూథలలో, దాళ లై _ సొశరికందిక. చరృద్ట: 
జీవనులు, భుజంగ రావుగారు, 

Wh ye 

మృర్తయ్యిననార్మ . నై 'స్తవగూఢార్థ. సేవకు మాల్సినస్హక్తు 
ఇచకానుల్లేనా ర క ఇన్ని ఏరు _పద్యములుగా ఛాసీ తమకే స్ట 

య. శి 
ఖీ 

స్మ న. 

త్ న్లూఖాభీనూనమున్న. జాటుకొవిర్లి ఇట్లని"ప్రాఛీన మశాచార్యుల (1 Md 4 

fa sie 

భకత 5 .శ్రీరపోవహీంవనినారు శారు, ఇటీ్రల పీరు వెల్తుషరిల్లా స 
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లితము చేసి (ప్రదర్శింనంబడియున్న వి. ఏరి శతాధిక (గంథములలోల గల 

కవితాధారయెల్ల యత్ని పాసములకు( దడవుకోకుండ నడచిపోవుచున్న 

ట్రుండును, రసభావదృష్టితో వినుర్శిందినచో నిలంబడుసద్యములు 

మిక్కి.లితక్కున శానుండు నుం చ్యుతీసంస్కా-ర ములు దొరలు చుండుటయు. 

గలదు, కాని ధోరణి యెత్తు సల్హములు లేక యొశే తీరున సాగుట 

మెచ్చుకోం దగిన ముఖ్యవిషయము. బను(గంథ రచనమునందే వీరికి 

వేడుక కలిగియుండిన కారణమున శాశ్వతస్థా యిగా నుండంగల (గంథ 

ముక టియు (వాయలేక పోయినారు, వ్రాసిన దానిలో. గాన్ని కొంత పేరు 

సంపాదించుకొన్నవి యున్నవి, A History of telugu litera- 

ture అనువేగ ఏ రాంగ్లములో నొక గంథము నెలువరించిరి, చాని 

రచనలో పీ. చెంచయ్య గారు తోడ్చడిరి, అది కొంత పేరుగొన్న 

కూర్పు. “ఆధునికాంథ కవిజీవిత ములు” అను పేరుపెట్టి ఏ గొక(గంథమే 

నచ్చు కొట్టించిరి. అది పరి పథమ పుత్రిక పరిణయ సందర్భమున 

సమావేశమై ౨౩౩ విద్వత్కనులు చేసిన యాశీస్సులు గల కృతి, 

అందు విళీవ 'మేనునలా వారివారి సంవ్నీప్త ప చర్చిక్రములు కరాడం 

'జేర్చంబడి యున్నవి, ఆకారణ మున, ఆప్పుస్త సకము దాచుకో వలసినదిగా 

దో౭చును. కొమారెల వివావాములు మహోవై నై భవముగాం చేసి భుజంగ 

శావుగారు మంచి శే పీరు కనిలోకములో సంపాదించుళొనిరి ఒక కవి. 

యిట్లు (వాసినాొ(డు, 

కు రాజూ భుజంగరాట్యవి " | 

ఖభోజు6 డహో | జీనదుందుభ్తులం య్రాగించెన్ 

_ భ్యూజనములల. బకాజన్లముల | | 

ఎ + భోజ్తుముల౬ దనీపి వ్రథనవుత్రీక సండీ్ . 

శీలము . ఉత్తరరామచరికము. వీరు మధురముగా 

: కశ్య్వమానూంని యన్నక్ళృత్తి పండునయస్సులో 
ఖాలీ 



874 ఆంధ రచయితలు 

(వాయః'బడీనది, కావున నందుండీ కొన్ని సద్యములు స్నృరించుకొరదనీ 

థారాళక యెంతో (కొతిసుఖముగా నుండును, విషయనుు సువవి్రీవ 

నీ వపెరేళు నమోఘ సహృదయ సంక ల్ఫముల్ 

ఒహ్మోండ మండలో త్పాదనములు 
వచిదాత్ము కటాకుదీత ణాసారముల్ స్వ 

జీవకోట్లకు సుధా'ేచనములు eo 
వీముహోవూుని యుద్దాను వాగ్యభవముల్ a 

మునిజన సంశ యో న్ఫ్మూలనములూ 

వదయాళు నిరంకుళో బార కృత్యముల్ 
(పాణీ సంరశ్రూ పరాయణమనులు 

అట్టి పరమేస్థీ. వదనగహ్వర చతుష్ట 
+. యంబునుండి యనాది కొలంబునందు 

__ నాళుధారా ప్రవాహ సామ్యంబు దోంప ల 
నగణితొామ్నూయ సముదాయ మవశరించె, ం 

oy 
"ఈ, ఆ నిగమంబు లెన్నల ననంతము లె ఎల వరధర్శ బోధనా  .* 

_స్థానముల్రై జగత్ స్థి తి విధానము. పురుషార్థ సాధనో 
, ద్యానమునై మహోగసణ నిధానమ్ములై విలసిల్లి సంతతొ " 

' సొన కలావిలాసముల నొప్పుచునుండె జగ(త్త యంబునన్, '-: /( 
అ i 

న "అట్టి యామ్నా య నిచయ నుహోాంబురాళి | 
లల 

యందలి మవాొ త్ర 'రార్థంబు లఖిల జనుల | . ou 

[ న 

శాదీ నెంతయు దురవగాహములు గాల స, 
వాని వభజించి నవ్వు జా బ్యాసమాని, ౨౫) 

1 చ ఎనసిన యబ్ధులట్లు భరియంప(గ శక్యముగాని 'వేదరా '*.. 
mi ష్ వడందిసే షత పసిజేసీన' వ్యాసమునీందద్రు దివ్యళో 
స సః వ శం జ్ నొంటు గోరిడీయు నజారత ర క్రుతీస ంచయంపు స 
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గ, అకులారాను ; గంటంబు లసనలెకావు ; 

కాగితంబులు కలము ెక్కడను లేవు ; 

ఒక్కయక్కర మైన (వాయుపని లేక 

యిల్లశ్రుతులును వల్లీంచి లెల్ల బుసలు. 

గ, తనువులకు జీవక ళపోల్కి.( దరణి చంద్ర 

ములకు (బభవోలె నా వేదపుంజమునకు 

నస్థలిత మై వెలుంగు మహోస్వరంబె 

ముఖ్యముగ నెన్నంబడేె బరుపి,ముఖుల చేత, 

ఈ రకమగు కవితాధారతో (శ్రీభుజంగరావుగారు. శ'తాధికములు 

కృతులు సంతరించి రనంగానది పురాజానువ మైన పుణ్యఫలము. “కవియు 

“రాజును, మం(తిప్రగడ భుజంగ, రావు బవహాదకారు, స్రీలాప్పుర (పధాని, ' 

నయశ తాధిక (గంథక రృ, యవధాని దర్శనాఛార్యబిరుదమ్నుం దనరం 

బూనె.” అని యాయన (వాసికొన్న ట్లుగా సకలభాగ్య ములు. వరికింబట్టి : 

నవి. (శ్రీ, కొత్తపల్లి సుందరరావుఅను కవివరునొకని తేనసంస్థానములోం 

బెట్టుకొని గౌరవించిన యా కవిప్రభువు శీలసంపత్హి గణనీయము. 
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టుర్ దే రానునమూారి కొ "ఆ లో 

18075 న న 

ఆరామ (దావిడశాఖీయ్యాహ్మాణులు, ఆ(ేయసననగో[త్రులు. జన్మ i 

స్థానము: *కీళనకు క్రం పోలవరము + తల్లి ! లచ్చళ్ళు. తండ్రి? కామ. శ 

స్వోమి. జననము ౯ ' భావసంవత్సర శార్తిళ శుద్ధ (కథను, 1875 'సం!. mn 

రచనలు కా ౧ న్వస్నాననూయ ( శావ్యము] -౨. జీవి భాగవత్ నవమ 

స్కంధము [తిరుపతి జేంళటకవుల  జేనీభాగవతమున. తొమ్మిదవ బ్ 

' సంధు రూ (క్ర మో కవి తెనింగంచెను] ౩+ జీవానందన నాటకము 

రామమూర్తి శాన్ర్రిగారు (వక్యేకముగ రచించి ధ్రకటిండ్మి 

కావ్యము “న్వప్నాననూయ” ఈ యుకకాన్యమునుబర్టీయ క్ల 
శ 

చేవీభాగనత నవమస్కంధ రచనవలనలహాడ నీయనకు రచయితలు 

స్థానమేర్చడినది. నవమస్కంధము తెనిగించుటలో ఛా స్రీ గారనే 
శాద్వు వీరికి మజ్రియొకకవి సాయపడీనాండు. ఆయన పేరు నిళ్ళంకురీకృట్ణ 

వరార్సి. సేరిరువురును కలసి రామక్ళస్ణకవులు, - ka 

తిరుపతి  'జేంళటకవులను విననీనారుండరు. జేంకటరామకృళ్ణ 

కనులను విద్వత్కవు లందజు నెటుంగుదురు. ఇవు డీో ' రామకృష్ణుల 

జంట నెజీలనవారు చాల నగొలందినుంది దొనికీలారణ ము. ప్ 

సెక్కు. కృతులు రచింపనులేదు ; వత్తి కలలో వీరిపేరు మనము పరికింతో 
చుండుటయు లేదు, చిత్త ములు కనిశ్వ్మందున్నను వృత్తులు వేజగుణకీ 

గవిలోకములో వీరిశిక్కు.డు. చేరు బెంపులు శేకపోయినవి. అభోట 
శానోనూూ ర్తి రి శాస్త్రిగారు అనాది(ప్రసి్ధాయుర్వేద టి వైద్యములో వసి 

వరన న నరు రిణారు కొలు కదస Be: 



ళు 

అకొండి రామమూర్తి శాస్త్రి 877" 

పెద్ద సంసారమునకు 6 జాలినంత యున్న చారు. (శ్రీ ఉప్పులూరి _ రామ 

తోగన గురుముఖమున సంస్కృ తాం ధములు చదువుకొని నిసర్లజమైన 

కవిత్వ ధోరణిని జెంపు చేసికొనిరి, 

జోల 

తిరుపతి వేంకట కవులతో రామమూ ర్తిశాస్ర్రీ 7 గారికి మంచి ద మతి. | 

ఏేశేవి.ంచి, వేంకట ఇస్త్రీ గారితో చాంధవము. చెళ్ళపిళ్ళకపీ రామ 

మూూర్శిశా(స్ర్రీ) కడనే తజుచు కెవధ సీవ చేయుచుండుట 

యలవాటు. 1902 లో వేంకటకవి కనారోగ్య మేర్చడి పోలవరము 

వెళ్ళి మందు చేవించుచు శన్నెలలు నిలువయుండెను, శాస్త్రిగారి 

“ జాతకచర్య ” రరొవిమయమును దారకాణీంచుచున్న ది. తప్పుడు 

తిరుపతి వేంకటకవుల ేఏభఛాగవత రచన సాగుచున్న ' సమయము, 

నవమిస్కంభాం(ధ్రీకరణము వీఠికలోని యికొపడ్యము లపూర్వోత్త తర 

నంద నర్భుమును బాన న(గుచ్చినట్లు ముచ్చటించుచున్నవి  - rs ht శ 

' హో 

గ్ 0, woe 9౪ veo = తత ,"”, ', 
"mee 

ఖ్ 

....వథిక చరాది వైద్యశా్రవ్రవీణుం ~ 

డమలనుతి రామమూారర్తి నామాంకితుండు.. . 

క, తిరుపతి వేంకట కన్రలం ... '.- ౨ ve 

జ జిరజీర్ణ కృ రుజమును లల ముప . ee, 

=. నరసౌవధముల నొసంగి "సాధించె. వడిన్, ' 

గీ శ్ర్రీలలితమైన యట్టి మాపోలవరము.... ౨. =. 
నందు నూాసడ్యయం బుండి యొవధంబు = 

. వుచ్చుకొనియను. వేంకట బుధుడు వాకు 2.2, కు 

;మునవ్వురకు. న్యస్త మయ్యె. నః పడు. దృఢ క ముంగ.. స 2. ౫ 

E నీరుజుదై విక్రానకణ దం: శశ అజ క్త ద దల ౮20 

ఫే 
కే 

bi క 

na 
. 

కటక్ క్రైళ్ళవిళ్ళ మేకటక్
షన్వి మూ. పా వ | ం జ్ర re, 

లీ 
we లో చ 

+ ల 



878; ఆంధ్ర రచయితలు 

లో రామమూర్తి గుణసం 

భారము వా(క్రుచ్సె నొక్క. మశ్తేభమునన్, 

వ. అది యెట్లంశేని లం 

మ. కవిత నె షపుణిగాంచి చక్క-( జతురంగంబాడంగా మంచి గా 

న విధిం బద్యములం టఠింపందగు విన్నాణంబు నార్జించి వం 

థ వథంబై యెడయోయకున్న దగు ఖై వజ్యంబునం జక్రవ 

ర్రీవినై యొస్పితి రామమూర్తి! శమితార్తీ ! కీర్తికి న్యూూర్తివై, 

ఉ. ఈవును గృన్దమూ ర్హియును జీకముగా నొకచోం బఠించుచున్ 

భావము కబ్బ మొక్క-.గతి భాసిలు మిత్రులు మోర లిర్వురున్ 

గావున నిచ్చవచ్చు నొకస్కంధముయాచి తెలుంగు సేయుండీ 

చేవిచర్మిత్ర మందు భవదీయ గుణోన్నతి వెల్ల డి ల్లెడున్. 

అని వేంకటా స్త్రీగా రనురాగముతో నీ రామకృష్ణులకు నవమ. 

స్కంధము నాంధధ్రీకరింప నిచ్చిరి. ఆ 'కవులకు మెచ్చు వచ్చునటులు 
| వీరాస్క_ంధము . తెనిలించిరి “ ఈ కృృతివరంబు, తెబుంపసేయుచు 

రామమూూర్శియును. నీను రామకృష్ణులమైనవారము కలయిక అని 
స్కంధాదిని పీరు (వాసికొన్నటుగా సీ కృతి రచనమునందు మూ(శ్రమే 

యి కవ యిటులు కూడినది. దీనికి ముందుగాని వెనుకలాన్సి పీరు 

జతగా విరచించిన (గ్రంథము లేదు. (ప్రత్యేక ముగా, కృవ్ణకవి 'కీచకవథి 
యనునాటకమును రచించెను, రావుమూ ర్తి స్య సప్వానసూయి కాన్యము 

సంతేరించెను, 

» 

1929 లో సవాపాఠి స్వర్షస్థుంతై'న తరువాతనే. రానుమూరర్తిగారు 

న్వప్నాననూయ రచన 19860 లో గావించెను. పాలకొల్లునాస్త వ్యుండు 

(శ్రీకృష్ణ ఛారతకృతిభర్హయు (శర్ణ-కల్య-'సౌ్రికల్యక్త్మీ వర్ణములు] నగు. 
చుండూరి నారాయణరా వను నైక్యనరుని కోశక్రిపై పతిప్రతాధర్మ 



ఆకీొండీ రామమూూ ర్తి శాస్త్రీ 879 

భరితమగు చరిత్రముతో స్వప్నానసూయ రచింపంబడినది. కృతిభ_ర్డ 
రామమూరర్తికవికడకు వచ్చి నవు దాశ్రు పూరిత నయనయుగళుం.ై 

(పతిశచరమణీయము రం 

జిత కమసీయార్థ గుణవిశేషము భవ ద . 

ద్భుత కవితాగుం ఫన మో 

కృత మతి 1 సి వెట్టి పరమ కృతకృత్యుండవో { 

అని(ప్రార్థించి య కావ్యము తన ధర్మపత్ని పేర (ప్రాయం గోరును, 

నిర్ణుష్ణము, భావరస సపరిపుష్టము "నగు నందలి కవి తొసృష్టి, యిటు 

లుండును. ఇవి సీశాపాతి వత్య(ప్రభావ వర్షనములోని పద్యములు. 

నీ, అడ్డులే కొకపల్ము. నాడింపలేద య్యెం. 

(బొజ్యదై లేయ సామాజ్యల క్రీ a 

కనుంగొననై నం గన్లొనం జేయలేదయ్యె 
భువనరమ్యు కుర భుహ్పకంబు ' 

మాటు మొగం'జేని మరలింప లేద య్య 

గంభీర దశకంఠ గోరనంబు 

ఒక పాటి తలనై న నూపింప లేద యె 

నతి కాద్రతర చందహానధార 

యద్దిరొ | నిర్భర (పణయ (పఫుల్ల 

రామచం([ద్ర పదాంభోజ రాగ భరిత 

చరిత యగు సీత సౌశీల్య సద్గుణ (ప్ర 

తాప మహిత పతివ్రతౌత్వ (ప్రశస్తి, 
* * * 

సీ, ఒనర నాల్లోటిణాలున నయోనిజ యయి. 
పెడ మె సీబోటి యన్ బుద్ధిగ్లాదు 

జనక నామక మవో చక్రవర్తి కుమారే : 

యనియెడు గారజరబునను గాదు 
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తులలేని (త్రిభువన దుర్లభ సౌందర్య 
నిభవంబు గలదన్న "వేడ్క గాదు 

వివిధ నిభమ కళా విష్క తాత్యద్భుత 

చాతుర్వ వతి యను వీతిగాదు 

(సేనముత _త్వేజ్ఞులడె న + శ్రీ రావుమూ ర్తి 

సీతయెడ నట్టి కూరిమి నేత యరయ 
భర్శనలి యంతరంగంబు మర్శ మెటింగి 

కాన్కి వేత్రొండు కతమునం గాదు నూవె ! 

శామవుూ రి ర్మిశాస్ర్రీగారికి 1944లో సన్పతి పూర్తి మహోోశ్స్వ 
సనార్థనము గావింపం బడినది. ఆసందర్భమున శ్రీ చెళ్ళపిళ్ళ వేంకట 

శాస్త్రిగారు (వ్రాసిన పద్యములలో స్మీక్రిందిని పారాయణము చేయం 
దగినవి. 

మ. బత డన్మత్కు.లుం, డంల్కి శివ్యగణమం టే సొ౭డునుం గా(డ్కుతి 

ర్పతితోపాటు కవిత్యపున్ రచనలో భాగస్థుం జేతన్మహో 
మలిసోదర్యు(డెకండు శిమ్యుండగుట న్మన్నించి దీవింప న 
రత నా కున్నది, వృద్ధుం డీఠం డగుగన్ (థొజిష్టుండున్ జిస్టుండున్, 

చ, తిరుపతి శాస్త్రీ దక్కొ. గణుతింపని జీ నితనిన్ గణించి మూ 
విరచన నున్న భాగవతవీధిని జోటు సొనంగినట్లు ధీ 
'వరమణు లెల్లవా "రెజుంగు వారతె వా ఫొననేల 1! దీనికి౯ 
దిరుపతిగూడ నొప్పుగొనె జేవునిగాత్ మతండు మెచ్చునే ! 

చ. తిరుపతి యుండె “"వెంకినణయు తెల్లానరింపక దంటకూడ దు 

స్త్వరమని యెంచి వేశాక భివక్కునకుక్షా స్థలమిారు, 'రొమనూ 
ర్తి రసికుం డొటఖే నతని 'శేయన తా (గహీయించి వేంకకే 

క్వరుండిడెం జోటు తిర్చతియ్సు సమ్మతి బాష యథార్థమింతియే. 



౪ 

ఆకొండి రామమూర్తి శాస్త్రీ. 881 

చం నలువురనోళ్ళలోం బడుట నచ్చదువో మనరామమూార్తి కి 

య్యలఘుని యుత్సవంబునకునై. తల పెట్టితి రుత్సవంబు విరా 

రలు మహానీయు లీతీయ భరం.ని మాసభ కేగుజేర సి 

గిలి యెట డాంగున్నో తెలిసి శేల్లవ పట్టుక నిల్పుం జెట్టులో. 

ఉ ఈయన నూత్న నాగరక లేచ్చకు లోలొడివాండె మొనచోం 

బాయని కీ ర్రితోడ నిరపాయపు రాయబడి పోల్యరంపు జూ 

చాయల వేలు లక్షలును సాగుచు (మొక్కు-చు. దాండవించు, నే 

మాయయు నుర్భమున్ సలుపు మాటలతో బనిలేదు లేశమున్. 

గీ. ఈతనికి నాకు వియ్యంబు ననయుకోర్కి- 

గలిగియుండెను లే వయా కాలమందు 

కైతలో నప్పు ఘటియించెం గడమలోటు 

నునుమరాలు శ్రీమతి దా్యారమున భటించె. 

ఇన్ని పద్యము లిటులు శాళ్ళపిళ్ళ కవివ్ యుదాహరించుట 'యెందుల 

కసం కా పీరిర్యర హృదయ బంధుత లిట్టి వని చదువరులకు. బెలువు 

టే. నాస్తవమున కొకమహాకనిచే 'మెచ్చంబడుటయే ఘనతకు 

గారణముకాదు అసలు రసికమానసములూంపలల శక్తి యేటేని 

రచయితలలో గే.ండవలయును, అదికొంతీ రామమూరార్తి శా(స్ర్రీగారి 

స్వప్నానసూయలో. గనంబడుచున్నది. (ప్రధానమైన వైద్య వృ త్తిలోనే 

యుండిపోయి, యధాలాభముగాం గవీత (వాయుచుండుట జరుగుట బేం 

గాంబోలు, పిరివద్యములు శెనుంపనాయట పాచ్చుగా నల్లుక్రొన లేదు, 

ఈనంగతి చారుకూడ గురిింపలేకపో లేదు. 

“నొ పాండిత్యము నాక విత్వరచనా వై పుణ్యముం గాంచి మీ 

కీపాటన్నను .సత్క-రింభ్లరనియే యేసెంతు ; నొక్కింత యే 

దో 'చీరున్నది నాకుదేశమున నాయుర్వేదమం, దద్దియుక 

మావి, తౌార్జితవృత్త్సి యం 'చెటింగి సంభావింపుండీ సోదరుల్ ! 

Cans) 



ఖ్ 

చర్ల నారాయణ శాస్త్రీ 

1881-1932 
అరామదానిడళాభఖీయ _్రాన్మాణు(డు. జన్మ సౌనము : శాకరపట్టు. 

జల్లి: ఇంకను. తండి : జ'నార్జన శాస్త్రీ, జననము 1681, వృషసం 

నక్సరము. నిర్యాణము : 47 నవంబరు 10809, రచనలు! ౧, సృషభళత 

కము [అం(ధీక రణము] ఆలి, నా రాయణీయాం(ధ్ర వ్యాకరణము. 

3. దూళాంగదము [ఆం(ధ్రీక్ళత నాటకము] క భర్హృహరి నిళ్వేదము 
[ఆంగ్రీక్ళత నాటకము] ౫. శావ్యాదర్శను క, నీలకంశనవిజయ 

చంపువు, * నుహాభారత మీనూంస (మొదటి రెండుళ్ళతులే ముది 
తము లైనవి, తక్కింనని యింకను ను(ద్రింపయబడలేదు |. 

నారాయణ శాస్త్రిగారు మంచి వినుగ్గకులు గాన్కు పండితులు 

గను 'పేరుగాంచిరి. కవిగా వారికి. గలపేరు తక్కువ ఆయన శ్రీ 
సూర్య రాయాం(ధ్రనిఘంటు కార్యాలయమునం బండి తొధి'కొరిగా, 

జెక్కు_నాళ్లు పనివేసి భారతికి గావించిన సేవ గొప్పవిలువ గలది. 

గ్ మేకాధీక ”” శద్దార్థ మున సకల్మపపంచమును జోడించిచూపీన 

నుహావిద్యాం సుండు చర్ల భామ్య కొర ళా (స్రీ మున్న గువారికి నెలవైన 

“కాకరపజు” నారాయణశా స్త్రీ గాగయూరు., ఈయన పితౌనువాుని 

నఫూధిని కావ్యములు చదువుకొని అఖొండి వ్యాసలింగళా స్త్రీతో 
*నలఠకార (గ్రంథములు సాఠముచేస్కి రామడుగులపీరయ్య శా స్త్రీ గురు 

వశ్రలగదగ్గణ వ్యాకరణ నుభ్యసీంచి పండిశస్థానను నంబెను, సంస్కృ 

త్రాంధ్రములలో నిళితమైన పొండితీపాటవము. ఈ పొండిత్యమునక్తుం 

దోడు నంగీతొది కళలలోలహాడ జక్కని వరిచయము, మద్దెైలవోయించు . 

టయు?పరుముఖుమున చేర్చినారు. అంతటి కళాభిరుచి ! ఒకచ్యిత మేను . 

నంగా, ఉనారాయణోశ్యా స్త్రీ గారు నాండు "ఛై ర్యవంతుంండై న సంస్కార 

వాది. తణుకులో జరిగిన. 'అన్న్ఫృశ్య తాని వారణ వమహానభకు ఆహ్వాన " 

సంఘాధ్యయత' పేరిటే, “అఆసనమయము -£935  (పాంతము, సహాయని , 

రాకరణోద్యనుములో వీరు నడుము కట్టి పనిజేసినారు. "కాకరనజ్జు . 
a” 

am 



చర్ల నారాయణ శా స్రీ ర్రీఢ్రికిక | 

“పంచాయితీబోర్డు" నకు యాజమాన్యము, తణుకు జాతీయ పాఠశాల 

"కార్యవర్గము నకు అధ్యశుత. ఇవన్నియు మనము యోాచించుకొన్న చో 

నారాయణశా(స్ర్రీగారు లౌకిక పజ్ఞావంతులని విశదమగును, పండితు(డై 

యుండి పాఠములం చెప్పుకొను చు? గాలశే పము చేయకుండ, రాజకీయ 

ముగా౭ గలుగంజేసికొనుట వీరి చరి(త్రములో గమనింవ6 దగిన సంగతి, 

ఆంధ వై యాకరణులలో నారాయణా స్రీ గారికి గారవ(ప్రదమైన " 

తావు వర్పడియున్న ది. దానికి గారణము వారు శ్రమించి కూర్చిన " 

నారాయణీయాం(ధ్ర న్యాకరణము. నన్నయా ధర్వణు లిరువురు సంన్క 

త్రములో సంతేరించిన * అంధశబ్ద చింతామణి, వికృతివ వేకము 7” అను 

వ్యాక రణముల కిది తెలుగు గంథము, విశేషము వీరిది" పద్యరూపః 

ముగా సంధానించిరి, వారి కుమారులు గణవతలిశా స్ర్రీగారు దానికి 

వివరణము (వాసిరి. తండి కొడుకుల చేతులమిోంద నడచిన ౦ఖాక్ఫపి. . 

చూచుటకు ముచ్చటగా నున్నది. .నారాయణశా స్త్రీ గారి కవితారీతి 

యీ లవణ[గంథములో నిటులు నడచుచున్న ది. మనపూర్వూలందణంు 

వ్యాకరణము, ఛందస్సు, తడితరసమ_స్తశొ్యస్రృములు పద్యములలో నే 

నిబంధించి యున్నారు. లతు.ణగంథములు పద్యబంధమ లై! యుండుట 

క వితాధార వొహితకు. మిక్కి-లి యడ్డు. కాని, మనవారు (శ్రమించి 

దానికి గొజంత రాకుండ జూచుకొని. కొంతే వజుకు నఫలులై నారు? 

కం సకల(గక్టీయ' స్పాఢన త 

ము కావ్య 5 మయ్యది యదోవము గుణాలంకా 

రకలితము వైన వా శ 

ర్ల కాయమున నొప్పు ; వాక్కు.రనజీప్ నుమో ! 

కం రసముచెడకుండ ' నోయా. 

రనముల కనుగుణనము 'లయిన రసవత్తర నా 

గ్వినరంబు తోడ గవ్యము . 

రసికులు తమకొలంది నుడువరాదొొళొ దానన. 
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గీ, సిద్ధ సాధ్య 'భేదంబులం జెలంగుసున్న 
యర పూర్ష్మ రూపంబుల నగు ద్వ్యివిధము ; ; 

వ్రాన్వముపయి ఖండంబు పూర్ణ ౦బు నగును ; 

గాదు ఖండంబున కోడి దీర్ణ ౦బు మోద, 

నారాయణ ఇా(స్ర్రీగారు వీధి కావురనంస్థాన విద్యత్కవు లగువేంకట 

రామకృన్ల కవుల గురువులు. వొ(స్ర్రై గారు 'తెనుంగసపజచిన * మహివ. 

శతకము చక్కన్నిగంథము. మహివముమిందం బెట్టి దురధికారులను 

దూూసీంచు నన్యాపదేశళతక ముది, అనువాదమే మైనను గవితాధో 
రణి సాధుమధురముగా నున నది 

ఉ. కొండొక దున్న పోతు నినుం గూర్చి (ప్రబంధళశతంబుం జేయ ను 

ద్దండత నుక్పహింతు నిది త్యనృహిమంబునం 'జేసికాదు ; ; (శూ 
రుం డొకం డాధికారికుడు దోహ మొనర్పలం నోపగించి నవా 
ద్దండముం ద్వ _త్పిరస్కృృతిపథంబున దు(వ్హృభోలందు నైవ, 

చ, అతివిభవాభిమానులు దుర్మాగహు లంతిమ జూతిసంభనుల్ 
వితత కఠోరభావణులు వేరలా యా చెడుగండ్ల వోములన్ 
శ్నీతిం బరికించుకంెటుం బరికించుటమేలగు సీదు | పృష్థ ; మ 
క్క-తీమునం బొట్టనిండ దొరకంగల దన్న ము మైరిభేళ్వళా ! 

ఉ. సెరిభ ! నీవు తాపమునుపసైంది గడింపల ఛాన్య ముల్ సుఖే 
దారుడు కొంతసామ్మునలెం ద శ్పకలంబు హొరింటెడున్ బలా 
తరము జేసి దాని కొకకారణ మున్నది నిన్ను సిత చుక 
జారకులే వూరింతురు గజా విభుం జెల్ళినొ కల్ళినొ లేక బఖ్బిన 

శతీరుగల శయ్యలో దూ తాంగదము, భర్త ర్రృృవారినిక్వేదము ళా స్రీ 
గారు తెనుగున ననువదించిరి ఇవియెల్ల నొకయమెత్తు ; నారాయణ 

శాస్త్రీగారి నారాయణీయాం ్ర న్యాకరణ ముక యత్తును. తెలుగ 
లాశుణికులలో శాత్రిగా౭కీర నిలంబడుట కీ కూర్చు చాలును, 

అగ ఖు ల wr 1 
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న డ్జెపాటి నిరంజన శాస్త్రీ 

1877 - 1937 

స్వర్గ కారవంశీయు డు. కల్లి! భ(దమ్మ. తం(డ్రి: కోటయ్య. జన్మ 

స్థానము: తెనాలితాలూ కాలోని దుగ్గిరాల, జననము ; 14-10-1877, 

ఈశ్వర సంవత్స రాళశ్వయుజ శు క్లాష్ట్రమి భానువాసరము. నిర్యాణము ; 

17-10-1937 సం, ఈళ్వర సంవళ్ళ రాశ్వయుజ శుక్ల త్రయోద నీ భాను 

వాసరము. (ప్రకటిత గంథములు ౧. కల్యంధకొముది [కావ్యము] 

౨. కుమూరాభ్యుదయము[ కావ్యము] 3. (బ్రహ్మానంద లీలలు. [ఎనిమిద ౦క 

ములనాటకము 1987 ముది] అము(ద్రితములు వ ౧ ధర్మ పాల చరితీము, 

౨. భీష్మోదయము. 3. మాఘమావోళ్మ రము. ౪. నూర్యశతకము, 

(శ్రీ నిరంజనవిజయము? కొండూరి వీరరాభువాభార్యులు రచించినది 

చూడవచ్చును. 

వజ్జెపాటి వారిది విశ్ళ(బాహ్నణవంశము, ఆవంశమున బుట్టిన నిరం 

జనకా (స్రీ తండ్రి కోటయ్య యనునతండు కమ్మరీ(డు. అతండు కులోచిత 

మగు కమ్మరము'చేసికొనుచు స్మార్శము గురుముఖమున నధ్యయనము 

చేసినవాడు. ధనసంపత్సి విషయములో నతనికుటుంబము సామాన్య 

మైనది. _నిరంజనశా(న్త్రీ తండ్రికడ చే పసితనమునం జదువుక్ ని, యువ 

నీతుల న పిమ్మట వేదాధ్యయనమున కుప(క్ర మించెను. చేదము పాఠము 

జేయుచునే జో లీశ్ళా మ్ర్రుమును శీరళమును సొంతముగం జదువుకొని, 

"తెలియనిది తజ్జ్ఞులవలనం చెలిసికొనోచుండెళు. “బంగారువంటి కోమటి 

సంగీతమువేత బేరసారము లుడిగి నటులు కాకుండ గులవృ త్తి యగు 

కమ్మురమునుగనాడ ,నిరంజనశా స్రీ) ఏలుకలిగినపుడెల్లు నలవాటు చేసికొను 

చుండెను. (క్రమముగ వయసు వచ్చుచున్న కొలంది సంస్కృతీ విద్యమై 

నఖిలావము "పిరిల్ నిరంజన శాస్త్రి పండితుల దరిశేగ౧ కావ్యములు, 

నాటకములు, కోన్ని యలం'కార్భగంథములు బవాుశ్రద్ధగం జదువుళ్ ని, 

ఆ సాహిత్యమునకు మెటుంగు పెట్టు ఫోంచిను వ్యాకరణవరిచయము కలి 

40 - 
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గించుకొనెను తరువాత బందగునందుండి “పర్వతము నృసింహశా స్త్రీ 

యను వీరుగలవారియెద్ల నాభాననంచకము, (శౌతగృహ్యాధర్మసూ శ్ర 

ములు మున్నయిన వై దిక[్రియాని ధానగూలనో సంపూర్షముగ నభ్య 

కించును. మొదటినుండీయు సవాజవముగు గవిత్ర చెప్పు జీర్పు కలవాండు 

గావున. బదునెనిమిదవ యేటనే '“కల్యంధకోముది” యను వేరు పెట్టి 
కావ్యము (వాయ మొదలిటెను, ఇందలి యితివృ త్ల త్రము వీ-రేశ్షర లీలా 

వర్ణనము, అది యెన్నో (పసారములుగ రచింప నారభించి యొక (ప్రసార 

ముతో సమాప్తి జేసెను, 

మ, ఇది శ్రీ) సానగగోత్ర సంజనిత కోటీశార్య సంతాన సం 
సద, ఏ-కీశ్యర యోగి పొదయుగ సీవాలీలి, నిర్వాజకో 

విద విశ్వాసి నిరంజనుండు సమనా క్రీ ంజేయు క ల్యంధ'క్షా 

ముది లోనం (బథమ([పసారము (పజామోాదంబు సంధించుతన్. 

“పొర్పుపీ పేయానగ్థయ మహాోపురువ. రత్నమాల” అను (గ్రంథము రచింత 

మని (ప్రారంభించిను,. ఆ [గ్రంథ మనతారికా సద్యములవటుక్రు వచ్చి 

యాలిపోయినదంటు, తరువాత * కుమా రాభ్యుదయము ” అను నాటక 

మొకటి శ్రైవమత సమ్మ్భుత ముగా రచించెను అది (పచురింపంబడినదడి 

ధర్మపాల చరితము, భీఫ్మోదయము, సూగ్యశతకము, మాఘమాసోత్మ్యము 

మున్నగు సెక్కు. కృతులు రచించుట కుపశమించుటయాు. నిందులో 

నొకకృతియుః దుదిముట్టక, నట్టనడుమునో, మొట్ట మొదటనో యాగి. 

పోవుటయు, దటస్థించినటులు “శ్రీనిరంజన విజయము ” అను జీవిత 
చరితేమువలన( 'దెలియుచున్నది, నిరంజనకా(స్ర్రివని (ప్రచురింసం బడి. 
నవి కుమా'రాభ్యుదయనాటక ము గాక (బ్రహళ్టీనంద లీలలు ” అను 

మజోకనాటకము, తీక్కి-నవెబ్ల నముద్రితీములు నన నంపూర్ణ్జములును. 

ఈరెండునాటకములలోని కవితతీరును, మిగిలిన యనంపూర్తక ర్ల కావ్యముల. 
ల్లోని, రచ్చనత్తీరును బరికింప నిరంజన శాస్త్రిగారు మంచి రచయితలని 
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వడ్రేపాటి నిరంజన శాస్త్రీ రీతి? 

శతోంయచున్నది. తాను రచించు 'మాఘమాహోత్చ్యము” నిడుబోలు 

= వొ స్రశ్యులు (శ్ర పొములపాటి సుబ్బరాయండుగారి కంకిత మోయ 

దలంచి “ సుబ్బరాయ తారావళి | యను పద్యములు చస్పెను. అవి 

యంత సాగసుగ నడచినవో, రెం డుదావాంచెదను జూడుండు, 

వు, అరి నిర్భేద్యము నీదుగుట్టు, సకలవ్యాపార సాక ర్య దు 

స్త పాండిత్యము సీదుకట్టు, నిఖలాశామండలీ మండన 

స్ఫుర కీర్రిప్రభ నీదురట్టు, ముది వేల్పుంజెట్టు సీపెట్టు బల్ 

విరి నీ నాశీటి కాటపట్టు, బభిరా |! (శ్రీ సుబ్బరాయా గ్రణీ ! 

మ. కవితాకన్యక లెందజో నిను సమాశర్షించి పెంపొంది రం 

చు విచారించి బహువ్రీయారతుండ వై శోభిల్లు స్నీవరాడ్కి- చై 

భవ ముబ్బున్ నిజచాకచక్యనిపుణీ భావంబు జూపిఎప వ 

చ్చె వరింపందగు మత్కవిత్యరమణిన్ శ్రీ నుబ్బరాయాగణీ | 

అసంపూర్ణ మైన ఫ్రి “మాఘమూాపహాళ్ళు ్ట్రముి లోని "పద్యములు మచ్చు 

చూవీనచో నిరంజనకా'స్ర్రీకి ఒళ్వ(బావ్మాణ సంభుసభలో నొసల 

బడీన * కవిెశీఖర ” బిరుద మన్వర్థ మే యనిపీంచును, 

(మాభుమహీమ. వర్ణనము] 

సీ, పారాడునిసువు ల(బ్రపు ముద్దు. బలుకుల? 

గిలకిల లాడు ముంగిళులు గలిగి 

సిరులు దుటారింప విరిణోండ్లయాట లం 

డలతలల్ తొలశుమోసలలు గలిగీ 

పొజుల(ప్రామిన్కు. పదటుల మిన్నంది 

కనక నల్ గొను శుభధ్వనులు గలిగి 

_ఎతనివాణ మెసవి గజ్హునం (చేంవునతిథుల 

| యెడ నడం దొడరుసందడులు గలిగి 
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వెలయుగీముల నిండారు వేడ్కులలర 

రోహిణీ చేని శచియు నరుంధతియు నె 

లండిలోకంబులందు వలంతులగుట 

నూఘమున( (గుంకువెట్టిన మహిమగా'దె ; 

[విండ్లీశాలపుం బేర టాం[డ్రవర్గనము] 

సీ, పసిమి జగ్లుల యొడల్ సనుఫవునీటం దొలంచి 
శడిమడుంగులు రింగు లడరణట్టి 

జిలుగుపట్టంచునై కలు గుత్త ముగం బోడి 

వల(తికుంకుమ బొట్లు లలర వెట్టి 

విరిగు త్రీగుబ్బల విరినరుల్ భవణించి 

పలుచగందమ్ము చెక్కు.ల నలంది 

(క్రొాముుడీం గెందపి్టి తెమ్ము లిమ్ముగం జెక్కి 

పనపుం బారాణిని పదముల నిడి 
మృదుల వాక్కుల వినయము జదురపజీిచి 

కులపురం(ధులు నట్టింట నిలిచినఫుడె 

సదన మతిదీప్యమాన మై సందడీం చెం 

జెండిలికిం బీర టాం (ఢ్రొకో నిండుసొాగను, 

ఈ నిరంజనకవి తన నో(త్రబువీయగు సానగ మహార్షిని (బ్రతి గంథాదిని 
ప్రార్థించెను, ఇతండు విశ్వ (బాహ్మణనంఘమను నుద్ధరించుటకు “ప్రబోధిని! 
యనుపత్తిక 1907 నుండి నడపనారంభిం"జెను, నుహాసభిలంజేయించెను, 
వతత్సల్రి కాద్యారమునన్సు సభానమా పేశమూలమునను నిశ్వబాన్నాణ 
సమాజమునకు నిరంజనకవి గావించనశేవ గొప్పదని జెప్ప విందుము, 
ఇతడు దుగ్గిరాల ధనిక నంఘోన్నత పాఠ శాలలో? (బఛానాంధ్రోపో 
భ్యాయుండుగా నించుమించు వదునై దుసంనత్సరములు పనిజేసను. 



వ'డ్జిపాటి నిరంజన శా స్రీ 859 

నిరంజనకవి ఆంధ కర్నాట మహోరాష్ట్రాది దేశములు పర్యటించి 

శిల్చ్యగ్రంధము "లెన్నో సం[గ్రహింెను. ఇతండు విశ(బావ్మాణ నంభుము 

నకు, సారస్వతమునకు శ్రద్ధమెయి సేవచేసికొని తరించెను. కవిత్వము 

జాను తెనుంగులో బవుమృదు మధురము చేప్పి మహోకవులను 

మప్పించెను. ము త్త ముమిోందచ నిరంజనకవి వ్యుత్ప తి ని చాంటిన (పతిభ 

కలవాండని చెప్పనొప్పును, అచ్చుపడిన యతని “(బ్రహ్మానంద లీలలు’ 

నాటక మునుండి మూండు పద్యములి చ్చెదను, 

ము తేమ మాయామహివున్ జనించునవి, కాంతొళాంత రావాను లు 

తృమగార్హస్థ్యజనుల్ భజించునవ్మి యద్వైలా నృుతంబున్ సమ 

స్త మళాధ్యంబులం (గుమ్మరించునవి, సిద్ధ శ్రీ వమునోమంగళా 

ఢ్యము లై నట్టివి దన్చులాత్ ! మిము (బ్రహ్ట్ణనంద లీలావిధుల్, 

ఉ. పాటివొజుంగీ వాసనలు సె యడ నంస్ఫతి((గు ౦కు సీ (ప్రజా 

కోటి కనంతవోద మొనగూర్చలో మాూతకచవాట పాటవో 

ద్దాటన దివ్వరంగ ము (బదర్శనముం బోనరించు నాజగ 

న్నాటక కర్త యీకథకు సాయకుం డట యెొజుంగ వే సఖి! 

గీ, (పకృతి చెలువ వెంటం (బ్రాశులాడక యున్న 

జగము (బ్రహ్మామోట్లు జరుపనేర్చు + 

దానగాణె ల్లోకతత్సర (శ్రీడమై 

జాలుటొట మునులపజ్ఞగనుట, 



ఉమర్ అఫవీషా కవీ 
18895 - 1945 

ఇస్లాంయతన్థులు, తండి; వంహియర్దీన్ నివాసము: పిళాపురము, 

పుట్టుక! 15605 సం, నిర్యాణము! 28 జనవరి 1946 'సం॥ (గ్రంథములు: 

పద్మావతి, మణీవరాల, స్వగ్గమాత, విషాద సొందర్యము, నుభాలన 

(శ్రుహ్మావిజ్యావిలానము, శాంత, చంద్రగుప్త, విచిత్ర చిల్హణీయము, 
చానవవధ, నూఫీ పేంచాతదగ్భము, ఇటాబాల్ గుల్భా, ముసక్హాన్ ఆలీ, 

ఉఊరపత్రూరు చక్రవర్తి, శ్రీను డ్వాల్ళీ కిరానా యణను, మున్నగునవి, 

అలీషాకవి మాతృభాష ఉరుదు. మజీమ? ఇస్లాము, ఇట్టినాండు తెలుంగు 

'బాసలో గిట్లమైన సాహిత్యము. కలిగించుకొని కోనిత్వమ: గట్టి చేరు 

సంపాదించుట మెచ్చుకోందగిన సంగతి, ఈయన తెనుణపలో నొకటి 

"రెండు వున్తకములు కొదు, వబండి గ్రంథము లవజుకు సంతరించి రనంగా 

నతిళయో కృముకాదు, కవితాధోరణివా  నులభరమణీయమైనది, 
భావనావేశము నేసి. (గంథరచనా సిషయ నుటులుంచి, యీయన 
తెనుగులో నుపన్యసించుట విన్న వాగున్న చో సడుగవచ్చును అచ్చ 
మైన మధువాహిని యోడిగిలునటులుండెడిది. భొవలో నిర్దున్టత - 

సలుకుబడిలో. (గె త్తవెడంగు, భారాళత వీరియుపన్యాసచు: నక 'మెటు6 

గులు "తెచ్చినవి, నూటనేరుపు, (వాంతతీరువు సరితూశవుుగా నలవడిన 
యీ కవి ధన్యుందు, తెలుంగుబాన కడుపునం బుట్టి పేరిగిన వారి కే దిక్కు 

లేదు. ఈయన యంతసాగనుగాం గవిత కొట్టకు! అలీషూకవి తండ్రి అరబ్బీ 
పారశీక నంస్కృతములు చదువ్రుగొ నెను, ఒక అధ్యాత్మిక విద్యావీళము 
నకు ఏరి కుటుంబము వారిది యాఇార్యత్వము, తడి సాహచర్యము 

నన్కు మణికొందటు గురువుల చేవ వలనను నున (ప్రకృత కని అరబ్బీ 
- పారశీకములు, సంస్కృ తొంధములు, ఆంగ్లము తగిన తీరున. జదువు 

కొనెను, ఈ చదువునకు సహజమైన కవి తాధోరణి తోడు, పదునొణన 



ఉమర్ అనీపూ కవి 891 

యేంటనే కవిత్వమునకు శ్రీకారము చుట్టుఖొనెను, పదు నెన్నిదవయేంట 

“మణిమాలి యనునాటకము (వాసెను, అది మొదలు క్రమముగా బహూ 

గ్రంథరచన, దేశమును భాషను సమపతిపత్తితో సేవించుకొనుచున్న 
ఏరిని. జాలమంది పిలిచి యుద్యోగము నిత్తుమని యడిగిరి. అల్బ్పములైన 

పనుల కిష్టపడక 1984 సం॥లో ఏరు అఖిలభారత శాసనసభకు నభ్యులై 

యామరణ మాయుద్యోగ మే నిర్వహీంచిరి. 1986 నం॥[లో Inter 

national Academy of America ఉమర్ అలీషాకవికి Doctor of 

Literature ఛీరుదమునిచ్చి మెచ్చినది. “ సూఫీ వేదాంత దర్శఘు ” 

అనుపద్య కావ్యము ముదల నసీకవి స్వీయగాథ కొన్ని పద్యములలో 

హృద్యముగా వర్ణించుకొ నెను, అవి మన క వసర పడును. 

క. ఆ మొహీయద్రిన్ బొడ్గా 

నామ మహాయోగి క్యగనందనుడను నా 

సా మహితొగమ హిత వి 

చ్యానుతి * ఉమాలిపూ ” మహోకవి నేనున్. 

సీ రచియించినాండ విభాజితదివ్య (ప్ర 

బంధముల్ పది కావ్య బంధములుగ 

(నాసినాండను కల్పనాన క్ష్రృమతి పది 

నాటకంబులను గర్జాట ఫక్కి- 

కూర్చివెండను గా కోవిదుల్ కొనియాడ 

నవలలు పది నవ నవల అనయా 

'తెలింగించినాండ నుద్దీపితాఖండ "పా 
రసి కావ్యములు పది రసికు లలర 

గీ. రసము సెంపార నవభాన క్రమములందు 

నాశువులయందు పాటటలయందు.. కవిత 

చెన్పినాయడ నుపన్యాససీను లెక్కీ 

యవని “ ఉ(మాలిషా కవి?” యనం నేను, 



ఉమర్ అలీషా కవీ 
1885 - 1945 

ఇన్థాంనుతన్గులు. తండ్రి? “ెంహీయద్దీన్. నివానము! పీశాప్రరము, 
పుట్టుక: 18865 సం. నిర్యాణము: 28 జనవరి 1945 సం॥ (గంథనులు! 
పద్మావతి, నుణీమాల, న్వగ్గమాఠ, విషాదసొందర్యము, మదాలన 
(ున్మావిద్యావిలానము, జాంత, చంద్రగుప్త, నిచిత టి ల తీయము, 

జానవవధ నూఫీ జేందాతదగ్భము, ఇలాజుల్ గుల్భా, మునజ్రాన్ అలి, 
ఉరుపత్తూరు చక్రవర్తి, శ్రీను డ్య్వాల్మీక రామా యణము, మున్నగునవి, 

అలీపాకవి మాత్ళభావ ఉరుదు. మణము ఇస్తాము, ఇట్టి నాడు తెలుగు. 
బాసలో దిట్టమైన సాహిళ్యము) కవీగించుకోని కవిత్వము? గట్టి చేరు 

సంపాదించుట మెచ్చుకోందగిన సంగతి, ఈయన తెనులసలో నొకటి 
"రండు పుస్తకములు కాదు సబండి (గ్రంథమ' లనజకం సంతీరించి రనంగా 

నతిశయో కృనుకాదు. కసికొధోరణిభా నులభరమణీయయమైనది. 
ఛభావనావేశము సశీనరి, (గంథరచనా విషయ మటులుంచి, యీయన 

తెనుగులో నుపన్యసించుట విన్న నాగున్న చో నడుగవచ్చును అచ్చ 
మైన మధునాహిని యోడిగిలునటులుం డెడిది. భావములో నిర్ణున్లత యూ 

పలుకు బడిలో, (గొ త్రీజెడయ్సు, ఛారాళత పీరియుపన్యాసము' నకు ములు 

గులు "తెచ్చినవి. మూటశేరుపు, (వాంతతీరువు నరితూశముగా నలవడిన ' 
యీ కవి ధన్యుడు, తెలులపభాన కడుపున బుట్టిపేరిగిన వారికే దిక్కు 
లేదు. ఈయన యంతసొగసుగాం గవిత కట్టకు! అలీపాకవి తండ్రి అరబ్బీ 
పారశీక నంస్కృృతములు చదువుగినెను, ఒక ఆభ్యాత్మిక విద్యావీళము 
నకు ఏరి కుటుంబము వారిది యాచార్యత్యము, తండి సాహచర్యము 
నను మణీకొందటు గురువుల నేవ వలనను మన (ప్రకృత కని అరబ్బీ . 

'పారశీకములు నంద్కృతాంధ్రములు, ఆంగ్లము తగిన తీరునం జదువు. 
శనెను, ఈ చదువునకు సహజమైన కవి తాధోరణి తోడు, సదునాజన 



ఉమర్ అలీషా కవి 891 

యేటనే కవిత్యమునకు (శ్రీకారము చుట్టుళొనెను. పదునెన్నిదవయేంట 

“ముణిమాలి యనునాటకము (వాసెను, అది మొదలు (కవుముగా బవాుు 

(గ్రంథరచన బేశమును భాషను సమ్మ ఫతిప త్తితో సేవించుకొనుచున్న 

వీరిని జాలమంది విలిచి యుద్యోగము నిత్తుమని యడిగిరి. అల్పములైన 

పనుల కిష్టపడక 1984 సం॥లో ఏరు అఖలభారత శాసనసభకు నభ్యు లై. 

యామరణ మాయుద్యోగ మే నిర్వహించిరి, 1986 నం॥[లో Inter 

national Academy of America ఉమర్ అలీషాకవికి Doctor of 

Literature బిరుదమునిచ్చి మెచ్చినది. * సూఫీ వేదాంత దర్శము ” 

అనుపద్య కావ్యము మొదల నీకవి స్వీయగాథ కొన్ని పద్యములలో 
హృద్యముగా వ చ్రైుకొ నెను, అవి వున కవసర పడును, 

క. ఆ ముహపియద్దీన్ బొద్దా 

నామ మహాోయోాగి క[గనందనుడను నొ 

నా వమహీతాగమ హిత వి 

ద్యానుతి “ ఉమాలిపా ? మహోకని నేనున్. 

నీ రచిమించినాండ విభాజితదివ్య (ప్ర 
బంధముల్ పది కావ్య బంధ ములు౫ 

(వాసినాండను కల్పనౌస కృమతి పది 

నాటక ం౦బులను గర్గాట ఫక్కి- 

కళూర్చివ*ండను గళా కోవిదుల్ కొనియాడ 
నవలలు పది నవ నవల లన 

తెలియగించినాడ నుద్దిసితాఖండ ప్రా 

రసి కావ్యములు సప రసికు లలర 

గీ. రనము పెంపార నవధాన (క్రమములందు 

సాశువులయందు పాటలయందు' కవిత 

ఇప్పినాండ నుపన్యాససీమ లెక్కి 

యవని “ ఉ(మాలిపా కవి ” యన నేను, 
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ఉ రాజులజూచితిన్ సుకవిఠరాజుల నోర్చితి. బేరు(వెరాయ, రొ 

రాజుల యోలగంబున విరాజిత పండిత నత్క_పీం(ద వి 

(భాజిత మాలపీబిరుద పట్టములందితి యూనివర్సిటీన్ 

"బీజముమిాటు సభ్యుండయితిన్ నుతభేధకు చై తిం (గమ్మాణన్, 

ఉ, వ్యాసములున్ విమర్శనలు భాపగవిశ్వ ర్వసైక చారు వి 

న్యాసములు౯ మతాంతర మజహోపరివర్తన తత్త ‘ చాపకో 

పాననముల్ పురాణములు (వాసితి భారతభూమి నే నువ 

న్య్యానము లిచ్చుచున్ దిరిగినొ(డను “*ఉమలిపా' కపిందు(డన్ . 

సీ, సాధించితిని యోాగసాధనంబులు హీమా 

గమ మెక్కి. మతిని చక్కాడి యాడ్ 

జబోధించితిని జన సొధన [కమములు 

శావినిల్లుగా6 జీని ప్పి చెప్పి 

సవరించితిని పెద్ద సారస్వతంబును 

శబ్ద శాత్రుంబులు శదివిచదివి 

శరావించితిని 'రాజ్యలోపంబు లొంగ్ల (వ 

భుత్యంబు ముంగర మోనీమోావీ 

గీ. ఇప్పుడప్పుణె నలువదియేండ్లపై న 
జాంటిపోయను వయను నీనాంటికై న 

శాంతి గలుగదు సీకళాథధ్యాంత మందు 

జీవితము "తెన్ను నుడీబోవు నావంబోలు, 

ఊఉ. వను హిమోాలయంబుపయి నెక్కి. తపస్కులం జూచి వారి వి 

న్నాణానులన్ (గ్రహించి విజనంబగుచోట రచించినాండ నా 

నౌ ననకావ్య మార్గములనంతముగా హృదడయాంతరంగ వీ 

జ్ఞానము విశ్వరూపముగ. గన్సడు నట్లు దృశంబు నూర్చుచున్ . 

6 తతత 
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1878 
ఆరామ(డావిడ శాభీయు(డు. తల్లి: జీంకటాంబిక. కం(డ్రిః మఖలింగేళ్వ 

రండు. నివాసము విశాఖపట్టనము. జననము: 18768 జూను 2ర్వ లేదీ, 
బహుధాన్య నంవత్సర చేష్ట బహుళ చతుర్ధి, (గ్రంథములు 2 ౧ చిం 

'శామణీ విషయ ఫరికోధనము. ౨, వై యాకరేణ సౌారిజాతేము 3, కర్ల-చరి 
(త్రము ర. మార్గోపజేకిక ౫. డ్రీవినాహవయోనియమనము. ణం, "పక 
సనింపుండు [కావ్యము] 8. బాలసరన్వతీయ, అధర్వణ కారి కావళి, భారి 

ళ్చం(ద్రనలోసాఖ్యా'నాది (గంథములకు భూమికలు, 

సీతారామశాస్త్రి గారిలో మహోవిమర్శకునకుండవలసిన లక్షణములు 

సంపూర్ణముగ నున్నవి. కావున ఏరు లతుణవాజ్ఞయమున కఖండమగు 

సేవ గావింపలలుగుచున్నారు.. తవు సిద్దాంతముల ప్రై రాగ్ధాంతములు 

ప(తికలలో _'వెలువడుచుండును, వానికి సాధారణముగా (బతివిమర్శన 

ములు (ప్రకటించుటకు . ఏరిచ్చగింపరు. 'తానొకధోరణిలో (వాసికొని 

పోవుచు వచ్చిన “టపా” కూడం బగికింపండని ఏరినిగూర్చి చెఫ్పుకొం 

దురు. అంత యీకతానత ! వీరిమేధ నిరంతరము నాలోచనానిమగ్న ము, 
ఐరోపామహానం[గ్రామము వారి కలజడి కలిగింపదు, (ప్రత్యేక రాష్ట్రాందో 
భనము వారి 'జెవుల శిక్కదు, నారి పరిశ్లోధనమే వారిది," తెలుంగు 

వ్యాకరణముల యా స్తికతీకు వీరు పెట్టినది భిక్ష. పాణిసీయము; ముస్ధ 
బోధము మున్న గుసంస్కృతృమ్యాకరణములు పరిశమించి పఠించినవారగు 

టే చాలవ్యాకరణ-చిం తామణ్యాదులు బాగుగా విమర్శించి నిగ్గు వెల్ల 

డింపం గలుగుచున్నారు. వీరు రచించిన * చింతామణీ విషయ పరిశో 

ధనము ’” వలన వీరి విశ్వతోముఖాంధ్ర న్యాక రణ సమిాశా పాటవము 

సున్నప్టమగుచున్నదది, = చింతామణికిం బూర్వము తెలుంగు వ్యాక రణ 

ములు లేవని వీరాథారములు చూవీరి, “ వైయాకరణ పారిజాతము ” 

ఫ్0 ~ 
ము అజ ఇ 
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తొలిసంవుటము ఆం(ధవిశ్యవిద్యాలయము వెలువతీచినది. బది సమ(గ 
ముగా (నవాయంబడినచవో శా న్మ్రీగారి యభి( పాయ వ్య క్రీ కరణమునకు 

నిలువుటద్దము వంటిది కాగలదు. వీరి యభి పాయ సా(మాజ్యమున 
నన్న యభట్టారకునకుం (బొజ్యగారనమున్న ది. అతని శబ్దశాసన బిరుద 
పౌ ౨*(పర్య విషయమున (బచురించిన ఏరి సిద్ధాంతములు మెచ్చుకోలు 
సడయః;దగిన ఫ్, 

'చాలసరస్వతీయమునకు, అధర్వణ కారికావళిక్కి వారిశ్చం(ద్రనలో 
సాఖ్యానమునకు పీరు (వ్రాసిన వీశికలు విపుల విషయనులను జర్చించు 
చున్నయవి. ఏరి యొక్కొక వీఠిక యొళ్కొక (గంథము. నమాజ సార 
స్వతమునలాడం గొన్నాళ్లు వీరు పరిశ్రమము సలివిరి * యీనినాహ 
వయోనియముము ” దీనికి సాక్షి, “ రజస(లానంతర వివాహమే ధర్మ 
సౌస్రునుబే నుత్తమకోటి నధిరోహించుచున్న ది, (పళ్ళతమున బుతు 
మతీ వివాహ మంతరించిన మాత్రమున నది యాపత్క.ల్పమనుట యనం 
గతము. శారదాబిల్లు శ్లేమకరము.” బది సీతారామా శ్రీ గారి యాశ 
యను. సవాజముగా నీయనకు వైదిక కర్షనిస్థ తక్కువ, కర్మిష్థులనిన 
గౌరవము లేనివారు మాత్రము "కారు, వ్యావహోరికవాదము నిష్టపడరు, 
క్రాన్స్ వ్యావహోరికముపై క తినూటువారి నొక పట్టుపట్టును, గిడుగు 
వారి “(ప్రాలజినుంగుకమ్ము” సై * అంపగమి ” పజవీన పడింతుశీయనయే, 

పెక్కేండ్లు విజయ నగర నంస్కృతకొళాశాలాం[భ సండిత వదవి నర్వ 
హించిరి. అప్పడే ఏరిమూలమునం బెడ్డశిమ్యలు బయటంబడిరి, స్వర్లీ యులు 
దూసిరామమూ ర్తి శాస్త్రిగారు వీరి శిష్యులు. ఆయనరచించిన “బొల. 
వ్యాకరణ సారస్యసర్వస్వ'పేటిక”లోోవ యల వారిశివుర్భ” డన్న వివయను 
పుట వుటకు ధట్టుచుండును, విజయనగరసంస్క్భత కళాశాలలోోనే 
యుద్యోగించి విశ్రాంతి గయికొనుచున్న ఆకోండి వేంకట శాస్త్రిగారి! 
వీరు గురువులు. ఆం ధవిశ్య విద్యాఖయముచే నేం చానరింపంబడుచున్న 
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పండితులు (శ్రీ) దువ్వూరి వేంకటరమణశా (స్క్రీగారు వృజ్ఞాలవారి యను 
యాయులు, ఈ తీరున నెందజలో మన భాస్తు)లుగారి యాచార్యకముచే 

విద్యత్సదవులలో నున్నారు. 

ఏరు చెన్న పురి విశ్యవిద్యాలయాంధ్ర భాపాపరికోధక సభ్యలు, ఆంధ 
విశ్వకళా పరివదాంధ పరిశోధకపండితులు నై (పతిష్ట. సంపాదించినారు. 

విశ్వక భాపరిషత్తు నుండి వి శాంతితీసికొని (పస్తుతము వ్యాకరణ సమ 

(గతా రచనకుంబూనుకొని యున్నారు. 

ఈయన కాంగభాపా(ప్రవేశము లేక పోయినను పాశ్చాత్య విమర్శన 

విధానములు తెలియును. వసుచరిత్ర విమర్శన నులో నిది తెల్లము కాం 

గలదుం వీరివ్యాకరణ ఇా(స్రుపరిశోధనము నేంటి భాహాతత్త పశ త్రము 

ననుసరించియుండును. కవిత్యము కూడ (వాయణగలనని “పీఠసింవదాుండు" 

* కావ్యముగా. గట్టి నరాపిరి, _శ్రీశా(స్త్రీగారి పీ తామవహా భాతృసుతు. 

డైన చింతామణి శా స్రీ యుపదేశమహాత త్త (ము మహామహకో పా 

ధ్యాయ "తాతా సుబ్బా రాయశా స్రీ గారి యుపచేశ ' మహత త్రము 

ఏరిలోంబడీ ఫలవంతేము దై నవి, తెలుప వ్యాక రణముల కొట కీ 

యవతరించిన విచక్షణులు సీతారామస్వామి శా(స్త్రీణారు. ! 

ye Wht 
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1890 
పద్మనాయక వంశీయుడు, గంపలగా డెను జమోంచారు. కొన్న 

తల్లి నుబ్బయ్మ మ్మా రావు. దత్సతగొన్న తల్లి : సుబ్బయ్య మ్మా రావ, 
కన్నతండ్రి : చిన్నయ్యారావు, దత్తతగొన్నతం(డి ; జగన్నా ధరాయి 
ణింగారు. జన్మ స్థాననూ : నూజవీడు. జననము: 1890 సం, ఖర నంవ 
తర ఫాళ్లున బహుళప్రథను, (గంధములు ౩ ౧, శృం-గార తిలకము, 
[(ఆంధధ్రీకృతి 1916 ము(ద్రి] ౨, లోకొవన నిగ కను కి. చాటుపద్యములు 
౪. శ్రీకృష్ణ రాయ నాట కావళి [అభినవ పొండవీయను- పొదు షాపరా 
భవము _ బెబ్బులి(పణయాదర్శను అను నాలుగు నాటకముల సంపు 
టను] ఏం నూతృబేళము అ, పధి [పద్య కావ్యము” 3, జీవదాసీ 
[నాటకము] రొ ఘగోసావ్యా'న ఖుండనను [అము(ద్రితము ] 

జననం బందితిం గీ ర్తి కక్కిన సువంశంబందు ; రవ్యంత స 

జ్జ సొంగత్యము వేత నీ తెలుంగు బానన్ జ్ఞాన మొక్కి_౦త గ 
ల్లైను, నన్నింకను మై గరిణీరమణి సాల్సేయంగం బోకమ్ము యా 
ననమా! సొహాస మింత కూడదు సుమ 'బొనగోగు లూహింపుమా, 

ఈపద్యము “యొవననిగ ర్హ్రణి మను 'చిన్నవు స్తళము లోనిది, 

సీ, శైత యందున బొద్దు గడ పెద నందునా 
ఛావనాశ క్రి సిప్రైకి మరలు 

వ్యాయామ మొనరింపవలె నను కోందునా, 

యడుగులు నీ యుస్కియం'ది వేరు 
(గ్రంథావలోకన 'కార్యంబుం దలంతునా 

చి త్త్మ్ము నీయందు వాత్తీయుండు 
హీతదర్శనా యత్మహృడదయుండ వ్రైతినా 

సి రూపమె యదుట నిలచియుండు 
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నవయవములే పరాధీన మయ్యెనాకు " 

నింక నాస్థిలీ సవ యూహించు కొనుము 

యావు మా(త్రము వేణజె యూహింపనేల 

పడతి ! నాయశై స్వానుభ వంబు గాదే! 

ఈపద్యము “చాటుపద్యములు అనుచిన్న పొత్తమునండలిది, పై ' 

యౌావననిగ వం ణము ఈ చాటుపద్యములు అను "రెండుకృతులే "కాక 

“శృంగార తిలకము” అను కృతితో ముత్యము మూండు శృంగార(గంథ 

ములు కోటగిరి వేంకట కృష్ణా రావుగారు రచించిన. ఈనమూా(డును. వీరి 

తొలికృతులు, ఇవి చదినిన వారికి కృనూ రావుగారు (శ్రీనాధుని నంటి 

వాడని యనిపించును. చాటుపద్యములను బట్టి స్వభావమును "లెక్కీ్0 

చుట కొందణీ యభిప్రాయము. [్రీడాఖిరామమును బట్టి | శ్రీనాథుడు 

సచ్చిశ్ళంగారి యని మనము నిశ్చయించివై చుటకు వీలుపడదు, 

శృంగార - వీరములే కవి కుపాస్యములై న రసములు, మన కోటగిరి 

శృంగారరస మెంతసొగసుగాం గవితలో జాలువాజీంచెనోో పీరరన 

మంతేకు మిగులంగా (బదర్శిం చెను, పాదుషూపరాభవముు బెబ్బులి యను 

పీరినాటకములు చూచినవారి క్రీ రహస్యము "కేలిపోవును. ఈ కవి 

సామాన్యుండు కొండు గంపలmసాూడెము జమోూందారయి బవాునుహో 

కవులను గొరవించుచున్న కవి, నాటశకాంతకవితము (న్రాసీన మహో 

కని. ఈయన కవిత కింత బిగువులగువులు వచ్చుటకు. ' బురాజన్న 

సుక్ళత మే హేతువు. వ మహోావిద్వాంసు(డు వాడ లేని యటులు మంచి 

పౌంకముగా బింకముగా. బదనంధానముగావించును. సమాన 

భూయ స్త (ను పీరికవితకుం దణిచుగా నుండు గుణము, : ఆ గుణము 

ఫీరరన భరితమువై న పీరినాటకములు కొన్నింటికి గొప్ప రమణీయత 

నిచ్చినది, ' శ్రీకృష్ణ రాయనాటశకావలి ' యనుషేర వీరు రచించి 

* పళటించిన నాలుగు నాటకములు చాలగొప్పని. పీనికి శ్ర) విశ్వనాథ 
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సత్యనారాయణగారు నువకోదా తృమైన వీఠిక్ (వ్రాసినారు. దానియందు 

సర్యవివయములు  విన్ముష్థములు, ? బెబ్బులి” లోనున్న పద్యములు 

గొన్ని యే(పబంధకవులు (వ్రాయ చేరని తీరులలో పీరు! వ్రాసిరి. 

సీ, ఆత్మగారవ రక్షణార్థమై యుసురు తృ 

జ(ప్రాయ ముంచు బెనంగవలయు 

వెల్బ కుల 'ద్వేషీ, విజయ'రాముని సంసా 

రింపం గంగణము ధరింపవలయు€ 

బాళ్చాత్వ నేనకు భరతపుత్తు)ల బలో 

(జేక నూతూరి బోధింపవలయు. 

జచ్చి కా సగతుజణ (వచ్చిసమో దళదిగ్వి 

నద యశశ్సట వెదచల్గ వలయు 

గీ, మరణ మున్న దోకస్టుడు మానవులకు 

సద్యశం బొక్కకు చిరస్థాయి గాన 

యాద్ధరంగాని కులిక సన్నద్ధ పడుండు 

దళిత పరిపంధులార ! కీచెలములార ! 

ఛా. వాలున్ డాలును లం గీల్కొలినీ దుర్వారాహావ (పాభపో 

జ్వేలాధీల కరాళ విక్రమ కళావిస్తారులతై భారతీ 

యాలోక ప్రతిభావిశీవమున రాజ్యస్థాపనో తృాహాలై 

లీలెండీ! యిశ వెల్డువీరులు యళశోలేశంబు నాసింపుండీ ! 
* ల! * 

A, సదరు జంగు పాదోశ్రయ మునరీంచి 

దురముం గల్పించిన (దోవాబుద్ధి 

ఉన్నంతలో. దృ ప్రీ నొందక వేలమరా 

= కం జీలం గోరు దురాక్రయంటు 
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ఖండాంతరుల మైె(తిం గావించి భారతీ 

యుల శెగ్లు రోసిన తులువత నము 

పద్భనాయకకుల (ప్రాభవ ధ్యంసనో 

పాయ పంకిలవుయా వాపవృత్తీ 

గీ, యొక్క-కై విధిబలము చేయూంతనొసల 
'తాండ్రకులుండు నిమిత్త మా (త్రంబుగాలో 

సీదు వధ విధానంబును నిర్వహించు, 

నాత్న సంరవక్షణో పాయ మరసిఖొనుము, 

# స % ఫో 

మ. తరమౌనేనియు రామరాజ వరర కృన్ని గ్గ కాహాయ వి 
స్ఫుర దాళీల తను (పకాళితుండనై చరాపట్టునన్ దాకుం డో. 

పరివంధుల్ ! చవిగొం(డు తాండకుల పాపారాయ బాహాభయం . 

కర శాస్త్రీయ రణ (సభాకలిత లీక (క్రోధ వికాంతినిన్. 
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1893 
నూజవీడు సంస్థానమునకు సంబంధించిన “ఉఊయ్యారు! జమాంచారు. 

"సేంచినతం(డి : శ్రీ రొజా రంగయ్య పారావు, జాలనునం శీయులు. 

నివాసము ! నూజవీడు. జననము 1898 ఏ్మపీలు 29 వతేదీ, (గ్రంథములు; 

గోవర్ధనో ద్ధారణము, దుఠ్యోధనాంతము, పృధ్యీరాయుని యంతము, 

శ్న వలత'శీ శోభనాచల మావోత్మ్యము, జ్యోతిర్లీల, ఆం(ధాష్ట్రపదులం- | 

ఇత్యాదులు, 

ఉయ్యూరు సంస్థానాధిపతులు రంగయ్య ప్పారావుగారి సంస్కృ 

శాం(ధభాపాభీరతీ కోంత ప్రసిద్ధ మైనగి, 'సగ్గి యూలో వాగు గడిచేజిన 

విదాంసులంట. ఆవాజ్బయమ:'నం (బ్రసిద్ధినందిన “వాహానామా”” యన్న 

చరిత్రగంథము కొంతభాగము నాం(ధీకరించి (వక టించుట యందులకుం 

దారకాణ, వీరి తరువాత వేంకటాద్రి అప్పారావుగారు. సంస్థాసమునకు 

వచ్చిరి. ఈయనకు గవితాధార నినర్లముగా+ బుట్టినది. అ కారణమున 

వట్టి “మెట్రిక్యులేనన్ ప రీశ్రూ పాఠ్యముల +“. దృ ప్తిపడక సంస్కృతాం 
(ధములు చదువ్రుకొనవలసిన (శ్రద్ధ కలిగినది. గురుముఖమునం గొంత 

వజుకు6 బఠించి వలయు పొండిత్యమును గలిగించుకొనిరి, అనిన్నుట 

గోవర్థనో ద్ధారణము, ఛోభానాచల మాబోత్మ్యము, జ్యోతిర్లీ ల ముదలగు 

నాటక్--శౌవ్యాదులు రచించెను. ఈయనకు నాట్యము, జ్యోతివము, 

చిత్రకశ, సంగీతము మొదలగు విద్యలలో మంచ్చిప్రవేశమున్నది. ఈకళ 

లెల్ల వీరిని స్వయంవరించినవి. చిత్రకళలో పీరికి(౫ల స్యజనశ క్రికంకు . 

నభీమాసము హెచ్చు, కవితొవిషయమున ఏరు గావించిన పరిపుప్టీ, కంకి 

రచనాసృష్టి యున్న తస్థానమున నుండ(దగినది, ఏరి సంగీతసాహిత్యాళి 

నూనములకు 'ఆంధ్రాన్ట్రవదులు' దృష్టాంతము, ఇటీవల నందమైన 
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యాకృతిలో? దీర్చి దిద్ది యాం(ధ్రి కర్పించిరి. వచస స్పందర్భశుద్ధి నెటింగీన 

జయదేవుని మధురగేయములను దెనుంగుంచాటలుగాను, శ్లోకములను 

బద్యములుగాను మార్చి “ఆంధజయ దేవు. డనిపించు కొన్నా 

రప్పారావుగారు, ఈరధాజకని రసో కేకమైన రచనా ఛామణీ తుకమున 

కీపద్యము తుచ్చు ఫా 

జారెన్ బిల్ల నగ్లోవి చేనడలి కన్ సైగన్ (వ్రజ ప్ర్రీతతిన్ 
ఓరం దొల్లగ కన్ఫొమ్మల్ మలచి యెంతో భీతి లేంజెమ్ముటల్ 
గారన్ నన్లని సిగ్గు చిన్న నగవున్ గన్మ్నోడ్సు తబ్బిబ్బులన్ 

దోగంబా హరిం జూడ లోగల సంతోవంబు రోవంబునున్. 

- శేనిగింపు పొందికగా నుండి యింపు వుట్టించుచున్న ను నాత శ(వత్య 

యము ఛాలక “ఆ జయబేవునత్కవన నమూామృదుశె లియు భావర కి, 

యున్ నైజ మనోహర (ప్రతిభ నాతెనిగింపునకెట్లు వచ్చు?” నని 

వినయముగా చెప్పుకొన్నారు, 

ఈయన రాథాకృన్లపేమో పాసకుండు. ఏరి చిత్రకళా నికేతనము 

దీనికి. బఠొక. రసికత జతిగిన కవి యాట శృంగారరసవిలసితము తై. న 

యితివ్ళత్తములే వీరి రచనలకు సమధిక (పో త్పావామిచ్చినవి. వంశము 

పౌరువనంతమైనదగుట వీరగాథలు కూడ వీ శేజుకొని కబ్బములుగాం 

గూరిచినారు, ఎబ్లపంచె కట్టి, “తెల్లని పొట్టి వేతులచొక్కా తొడిగి, 

చిన్న తువ్వాలు వయిని పడవై చిళొనియుండు నీ భాగ్యవంతుని వేసము 

జేశమున కొరవడి, ఈయన జ్యోతిర్లీ ల నాటకము మొదట నిటులు 

ఇప్పుకొనెను. 

నీ కన్నారు నన్ను వేంకటరంగయప్ప రా 

యలు నారయామ్ము నిర్జల విభవులు 

థ్], 
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రాజ రంగయ్య ప్ప రాయ బపూదరు చెల్ల 

యామ్మీ (ప్రేమను బెంచి రధిపదవికి 

ధీరతా ధీయుతొ సారంబు గూూర్సిరి 

గురువర్యు 'అెందలో కోవిదులును 

మ|త్వాభ వార్థసమ్మతులు నాయూూరాది' 

బహ్బుజనసదవాటి రహితుఫోటి - 

గ్ సంశవర్థనుల్ సుతులను వరతీనయుల 

నేలు గృహావర్తి వేణునోపాలమూ ర్తి 

వేంకటా (ద్యప్ప రాయండ, విశ్వ సుజన 

పీత విభేయుండ వెస్ణ్టవనుతపరుండ, 

1927 నం! లో కాకినాడయందు జరిగిన ఆంధ సాహిత్వ పరివ, డ్యార్షిక 

మహాసభకు పీ రధ్యత్షులుగా నుండి నెజునీన యుపన్యానము తెనుంగు 

భాసకుల్లా సేం, 
క్త 



గురుజాడ వేంకట అప్పారావు 

1865-1915 
నియోగిశాఖీయులు. నివాసము: విజయనగరము ,రచనలం!- ౧. కన్యా 

శుల్కము ౨.కొండు భట్టీయము 3. బిల్ల ణీయము ర. మాత్యాలసర 
ములు = చిన్నకథ ౫. నీలగిరిపాటలు ౬. సుభ దాపరిణయము 

[ అముద్రిత (పబంధము | మున్నగునవి. 

అప్పారావుగారిని “ గురుజాడ వార్నీ! ' యనికూడ వ్యవహరింతురు. 

వాస్తవమున కాయన నవీనాంధ వాజ్బ్మయమునకు వాల్మీకివలె నాది 

కావ్యము రచించి పోయినా(డు. ఆ యాదికావ్యము కన్యాశుల్కము, 

అది దృశ్య కావ్యమే మైసను 6 (శ్రీమ(దామాయణము ” వలె చేడు 

పారాయణ[గంథమై యున్నది, “ముత్యాలసరములు” తీసికొని వచ్చిన 

వారప్పారావుగారు. ఆదికవి నోటినుండి * మానిపాద(పతిష్టాం త్వ 0) 

మ్మనుఛంద స్ప(పయత్న ముగా వెలువడినటులు /ఫరుజాడ కవినుండి 

యపూర్యవృ త్త ములు వెలువడి లోకమును గదలించినవి ఆయా 

కారణములు చూచుళొని యస్పా రావుగారిని “వాల్మీకి యని యందురు. 

౧౯ ౧౮ సం॥లోం (బ్రభుతగము సంస్కృతీ భావ యొక్కయు. 

దత్సంబంధులై న యితరభామల యొక్కయుం బరిశోధనమున కొక 

పండితపదవి నియమించినది. ఆపదవికి మన దేశమునుండి దరఖాస్తులు 

వెళ్ళినవి. దరఖాస్తు సెట్టినవారిలో నెవ్వరు సమర్థులు వారికి 

నలబడ లేదంట. నయోానియమమును బట్టి ' గిడుగు రామమూర్తి 

పంతులుగా రా స్థానమునకు బోవ వీలుపడ లేదు. మజ, తెలుయవారి 

శీరికిని తత్పదవి "దొరకలేదు. వీయటనయ్య, వకన్నడియో యా 

స్థానము నలంకరించి యాంధ్ర భాసాత్ త్త వ్ర (చహీదు బరిశోధించుటకు సిద్ధ 

పేడును. సిద్ధపడుటయేకాదు,. తెలుగు భాను చేశభావులలో నక్కకు 
1 
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నూలినదిగా నతండు క ద్ఞాంతీము చేయును, ఈవిసయమున అప్పారాన్ట 
పంతులుగా కెంతో సంతాపపడి తెలుంబచదువరి కొజకు బనాయత్న 
ములు చేసిరి. కడకు బధిర శంఖారావము |! 

(శ్రీ గిడుగు రామనూలర్తిపంతులుగాగికి వ్యానవోరిక వాదమునం 
గుడిబుజముగా. బని జేసిన వ్యక్తీ అప్పారావుగారు. రామసుూ ర్రిగారు 

లవణము అప్పారావు గారు లతను, బరి క శ్వాళుల్కము, ముత్యాల 

నరములు రామమూర్తి పంతులుగారికి నాండు వాజాధారముళై నవి, 

గురుజాడ కవి విండలి కట్టిన రస సజీనన జు కన్యాళుల్కము, సరివలన * గిరీ 

నను శాశ్వతుండాయెను. గీరీకను నూ*టణు తెలుప నాంట జూతీయ 

ములుగాం కౌదుళొ నెను అప్పారావుగారికి వేజీ రు లేదు, “ గిరీళళు! 
ఆయన వేరు. నమాజజీవనమున కింత దగ్గఅగాను ౧డీ, గుంజియలకుం 

బట్టుకొను పీరిరచన జేటోకరికి లభించుట సంభవము కాదు. కన్యా 

కుల్క.మునకు బూర్గము సాధారణముగా “ కంపెనీశవులు” 

నాటకములు రచించుచుండు వారు, (పాచ్య పాశ్చాత్య సంప్రదాయ 

ముల 'నెజిగిన అప్పారావ్రుగారివంటి వారు నాటకరచసకు. బూను 

కొనుట సంఘమునకు మంచిమేలిచ్చిసది. “కేవలము సంఘ జేవయే 
యారచన లో, గలయుబేశము, ఇదిక మముగాొ సారస్యతే పరిణామ 

మునకుంగాడ చారితీయించిసది. గిరీశను వలుకుబళ్ళు  "సెక్కులు 
తేలుంపనారిలో నామ్మాయములుగాొ నుండుటకు అప్పా రావ్రుగాళి. 
కలములోంల నైసర్గిక (ప్రతిభ హేతువు. ఇదికాక కొందు భట్టీయకీష్క 
వీల్హ్యణీతుము ననురచసలు వీరివి మటి రెండున్న వంట. విజయసగరశిక: 
మహా రాజని నవ్వించుటకు * కొండుభట్టేయము ? రచించుచుం జెడి వారని, 
ఇస్పూదురు. వలికయగు నారాణి యికూపసక్ ములో నాయాఘట్టముళు 
విన్నపుడు మహానంవము పొందు చుంటెడిదట. బిల్ల గేయము కొల్ల 
భాశము 'వచురిక మైనది. శృంగార (ప్రభాన మైన 'యుతివృత్త ము థు 
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కొని వ్యానహారికములో గొప్పతీరుగా ఏ రీనాటకము (వాయుటకు 

దొరకొన్నారు. కాని పూర్తికాలేదు. 

విజయనగర రాజ్యమునకు సంబంధించిన ఠీవులు నాటి విశేషములు 

నెన్నోకథలుగా, కావ్యములుగా వీరు వాయుటకు నంకల్పించికొని రని 
తెలియుచున్నడి, పంతులుగారికి తెలుగునాటకరంగమును నూతన విధాన 

ములతోం దీర్చి దిద్దవలయునని గాఢాభిలామయున్నటులు స్పష్ట వడిన 

నంగతి, విజయనగరము మహారాజు ఆనందగజపతి నిరంతర సాహిత్య 

వ్యాసంగి, ఆయనకు అప్పారావుగారు హృదయము, ఆనందగజపతి 

యానందముసకు సనొటక ములు (వాయవలెనని ఆప్పారావుగారి తలంపు 

ఈతలంపుతో నీయస నాటక రచన కుప(కమించినను, (కమముగాం బుణ్య 

వశముస నది యావచాంధ్రమునక్రు ఆనందకారణమైనడి. (గీక్కు రోమన్, 

ఇంగ్సీవు నాటక ములు నిశితదృష్టితో బరికీలి. చుచు, సెప్పాడును నవ్య 

తకు[దోవలు చూచు నలభాటు అప్పారావుగారిలో నున్నటులు 

విన్నాను. ఆయన్మవాసికొన్న “డైరీలు” చాలభాగము) (శ్రీ బుక “జీవ 

గిరిరావుగాగు (ప్రకటించిరి. అది గొప్పమేలుసేంత. ఈ డిసచర్యలలో 

నెన్నో (క్రొ తవిషయములు గోచరించును. 1895 సం॥ విల్. 29 తేదీని 
ఏర “డైరీ యిటులున్నది. “*నాటకములలో నాయికలు తీక్కు_న-వనంత 
నేన బోగమువీల్ల - భూమిక ఆకర్ష ణీయమే. కాళిదాసుని నాయికలు 

శృంగారమున శే ప్రసిద్ధి - నాటకములలో దాంపత్య శృంగారమే -- 

సంఘటనములు తక్కువ -- నాయక లేకుండా నాటకము -- (గీకునాటక' 

ముఖలో (గీకుల సాంఘిక పరిస్థితులు ఆ ఇంగ్సీ ములో ఆంగ్హులవి అల ఇండి 

యను నాటకములలో హిందూూపరిస్థితులు క నయబడతపిం”? 

సటకులను గూర్చొ, అభినయమునుగూర్చి రంగస్థలమును గూర్చి వీరు 

(వాసిక్రొన్న యతక్షరమ'లు కిలామీరములుగొ నున్నవి. ఇవి అప్పారావు 

గారి “డైరీల యందలివని' జేపషుగిరి రావుగారు చదావిరి, 
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“ వచనం సరసంగా సవాజంగా యాసలేసండా  ప్మాత్రోచిక్తేరః 
చెప్పడము వీ ఖ్లైవళ్ళ కీ తెలియదు. గబగబా న్మూలు పిల్లలు పరీశ్షూధ్ధి 

కారి యెదుట యేశరువు పెట్టిన ట్లంటారు. పందెంపెట్టి యెవరు ముందు 
ముగించు తారా అన్నట్లు చెబకారు. నిలుపులు సృకి మంగాఉండన్ర, 

యానా ఉంటని, మదగానీలకు దీర్ధో సన్యా సాలూ, పాటలూ తప్ప 

మరియేపీ మది ఆశను, శీనలం వచననాటక మంశే సి రా సృరంతిశే 

పోరేమో! ” “ నాటక పుజట్టునోనికి పడుపు గ న్యలను చేర్చుట చాలా 

(పనూదకరమని నావ్రాూవా. అందక తేెయై తేలినైన నటి పడుపుకన్య 

మైతే సంభుమునకు చాలా ముప్పు తేగలదు. అమెకు ఎన్నికైన 
సౌందర్యం లావణ్యం నాగరిక తొ వుంచు కలుగ గల అల్లర్ల కు 'మేర 

వుండదు, *” 

“ చాలామణి జట్టులో దువ్యంగు(డుగొ బోలామణి చెల్లెలు వచ్చీంది, 

రూపము వికారంగా ఉంది. నడక రంగేలాతబంగా ఉంది, కంఠం 
విన్నీ తే ఆడది అని తెలిసిసోతూ వుంది. బొలావుణి తప్ప ఆ జట్టులో 

ఇప్ప త్ర వరినొక మనివీ, కనబడలేదు. క ల్యాణ రామయ్య జట్టులో 

దుష్యంతుణ్ణికూడా చం సన్నీని, ఆశని వేషం మరీ పొడు?" వుండెను 

అట్టి మనిషి. కావేవం ఎందుకు వేసీరా అనిపించినది, అతడే వాళ్లలో 

“పీరో కాబోలు, నల్లగా లేడు కాని అందమైన వాడు కొడు, వేషం 

మోద రూపం అందంగా క సబడేటట్లు పోసుకోవడం కూడా ఎరిగిసట్టు 

తోచదు, సాక్కు, నల్ల (హాజరు కోటూూ వేసుకుని మిలటరీ ఆఫీసరులాక్ష 
దిగబ జ్ఞాడుం తలమిద టోవీ కూడాను, చిన్న ఎలుచని మోసక్ట్టూూ 

నుదుట తిరుచూర్ల మూా--మూావేపు సాళతొనిభిక్షువుని జ్ఞాపకమునకు 

తెచ్చినది, మూతి కొంచెం ముందు కుంటుంది, మోదిపెదవి గుండము 

'సిదవులలో ఇముడ నీ పొడుగుపళ్లు-- ఇట్టి ముఖములో లావణ్యము 

గాని చురుకుతనము గాని మేలాగు కనబడవు 1! ఈజనిలో ధీమాగాన్ని 
| 

ame a eee 

7 
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చలాకీగాని, పౌరుషంగాని వెతికి తే కానరావు, వేషంలో మోటుతనము 

గాని యు కృత యేమి లేదు. ”’ 

ఇది యిటుండయణ్యాా, 1895 సం॥లో అప్పారావుగారు చమత్కారము 

నకు (వాసికొన్న కొన్ని “డైరీ లోనివిషయములు (శ్రీ) శేమగిరిరావు 

గారు వెలునరించిన వే మనయుప యోగార్థము చూపించెదను. నిజమునకు, 

వారిచరిత్రమునుగూర్చి తెలిసీ తెలియని సంగతులు వేర్కొనుట కన్న 

నారి(వా౭త లే యిచీ?; నుదాహారించుట వినోదముగానుండును, 

4 19.4.95 పదిహేనో తేదిని ఒకసంగతి జరిగినది. తలుచుకుంశే 

నవ్వు నస్తున్నది, పచ్చయ్యప్ప కాలేజీలో మోటింగుకు వెళ్ళి యింకా 

కొంత వ్యవధి ఉంకే “ యీవినింగు బజారులో తచ్చాడుతూ ఉంటిని, 

ఒకపు స్తకాల స్టాలువడ్డ వుండగా ఒక బికారివాడివంటినాడు వచ్చి 

ఆ అంగడి నాని కొక కళ్ళజోడు అమ్మజూాపినాడు. అతడు రు. 1-6-0 

యిస్తానంశే వాడు రు. లి/- యిమ్మన్నాడు. చేను రు. 1-8-0 ఇస్తా 

నంటిని. వాడు కొంచెం గొణుగుకొని యిచ్చి వేసినాడు. అది వెంటనే 

కళ్ళకు పెట్టుకొని చూస్తిని: సరిపడలేదు. ఎట్లు సరిపడును) నా కప్ప 

టికి చ త్యారమూ లేదు. (వాన్వదృష్టీ లేదు. బూట్పూ, "స్పెక్షెకల్సుత 

యేదో లేనిఘనత వచ్చినట్టు మహాదన్హాగా అవి కళ్ళకు వుంచుకొని 

కాలేజీలోకి నెళ్ళభోయినాను. ' కాని ఆ కళ్ళజోడులో దూరపుచూపున' 

కొక ముక్కా, చదవడమున కొక ముక్కా అతికివ్రుండడముచేత దృష్టి 

చెగిరి మెట్ల మీదనే ద్వారములోనే జారి చాలా వోస్యాస్పదముగా 

చతికిల బడిపోయినాను ! ” 

“ముఖమునకు కనుబొమలు కొంత అందం యిస్తవి, పొటకరించు 

కొని బొద్దుగా ఉండేవి బాగుండవు, చర్శమునకు అంటుకొని పోయి 

నట్లుంకు (క్రూరత్యమును సూచి స్తప్, అతి సున్నితముగా "పెన్సిల్ గత 

నలె వుంకే చులకన మనిషి. అని సూచన, క్రమముగా విల్లువలె వంగి 
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సాధారణవు దళసరి కలిగి కండ్లకు అతిదూరముగాగాని, అతిదగ్గరగాగాని 

కాకుండావుంకు అదీ ముఖమున కందమిస్తుంది. వక వరుసగా లయినుగా 

కాకుండా యెగుదుదిగుడుగా వుంటే తెలివితేటలను నూచించును.”” 
“14 తేదీ మెయి: క్రిస్టియను కాలేజీలో శెల్లెటుగారిని చూ సిని, 

ఒకగంట నేవు చాలసంగతులు మాట్లాడితిమి. * * * పోలికలూ 

భేదములూ. నిరూపించుతూ [ీను రోము రాజ్యముల చరిత్ర నన్ను 
(వ్రాయమని వారు (ప్రోత్సహించిగి, అది నాళ క్రికి మించినపని అంటిని. 
కాదు = మోరువాయగలవారు ” అనిరి,” 

అప్పారావుపంతులుగా రీ తీరుగా నెన్నో నూశ్లూతిసూకు వ్షయ 

ములు హసృదయముసకుయబట్టించుకొని, మాససిక తత్ర (ములు గుర్తించు 

భెని డైరీ లో దాంయకొన్నషగు. _ విజయనగరము కళాశాలలో? 

'జెక్కునాళ్ళు ఉపన్యాసకులుగా నుద్యోగించి విజయనగర(పభువు ఆనంద 

గజపతి మహారాజున కాంతరిక మిత్రుల యగాయన రాజయోగముతో 
వెలను, 

158 సం॥ (పొంతములో పంతులుగారు మహో రాజు సొంత పనులను 

నిర్వహించుటకును కొవధ నేవ చేయుటకు మదరానులో మకాము 
'చేయనలసి వచ్చినది, అసముయమున వీరు [కిస్టియను కాలేజి (ెసి 
కెన్సీకాలేజి, పళ్ల యప్ప కాలేజి, బెంగుభూరుకా లేజి-యివన్ని యు జూచి 

యక్కడి (ప్రొఫిసరులతో పాఠ(ప్రవచనములను గూర్చి, విడ్యావిధాన 
ములను గూర్చి చర్చలు సలిపి వచ్చిరట, వీరి సేవ విజయనగర కళాశాలా 
యశస్సునకు దివ్యసారభ ము, 

బెంతచుబక నైన విపషయమైనను లోంతుగుండెతో విమర్శంపలల 

అప్పానావు పంతులుగారు. * కన్యాళుల్కము ” నట్లు [(వాసెననంగా- 
నబ్బుకము కాదు, మానవనంభఘుములోని (కుళ్లు కడిగి "దేశమున Ou! 

పవిత్ర భంజీకము 'నందీయవభెనని. యాయన యకాహింబెను. “గిరీశనుఖ 
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వలన సంఘసంస్కరణోద్యమమ్యు వేళాకోళము లోనికి దిగి చేశమున 

కుపకృతికిము*జు అపకృతియే ఘటిల్లై *” ననియు క న్యాశుల్క_ మనలు 

నాటకమే కా” దనియు గొన్ని విమర్శనములు లోకములో నున్నవి. 
(పకృతమున కవి యక్క_జులేని సంగతులు, మన మొకటి యనుఖొన 
వచ్చును. “'శన్యాళుల్కము' సొంఘీకముగాం జెద్ద విషఫ్ణవమేమియు. గలి 

గింపం. జూలలేదుగానిి భాషూవివయకముగా గిడుగు వారి వాదచునకో 
మూదల యెనడి. కన్యాళుల్కము.”  సంఘములోంహాడ మంచి 
సంస్కృతి నిచ్చినదని యన్న చో నేను కాదనను. ఆరచన్క, ఆ ప్మాత్రపోవు 

ణము ఆ జాతీయములు, ఆ సంవిధాన ఘు కో న్యాశుల్కమూ ను తెలులయు 

నారి జీవితములతో నభిన్న మును జేసివై చినవి. గిరీశము-రామప్పంతులు- 
కరకట శా (స్ర్రి-యధుర వాణి పీరందటు అప్పారావుగారి ధర్మమా యని 

చరిత్ర పురుషులు వురాణపురుషులుగా నయిపోయిరి. ఆయన కల 
ములో నట్టి పాటవ మున్నది. కన్యాశుల్క._ము తరువాత వేదమువారి 

(వ్రతాపరుద్రీయము కొంత ఖ్యాతిగడించుకొన్నది. ఎవరెన్ని (వాయ 
నిండు ! అప్పారావుగార్తిబే యావిషయముస న[గ్రస్థానము. 

_ కాంగా నవ్యకవితమునకు * నాండి” పాఠము చేసినకవి అప్పా 

రావుగానే యని నూతన కవుల వ్యవహారము, “వై తాళికులను ” 
మేలుళొలివీనవాం డనియ్య, మార్షదర్శియనియు చక్కని నాడుకభాపును 

ప్రవేశపెట్టి ముత్వాలనరాలు కూర్చి ఛావకు ఇాశ్వతోవకారము చేసిన 
వాండనియు 'నేంటివారికి గురుజాడకవిమింద మంచి (ప్రత్యయ మున్నది. 

. “కొత్త పాటలమేలు కలయిక ఫొమ్మైజుంగులు చిమ్ముగా ') ధరి కవిత 

యువక వృాదయములం గదలంచినది, (క్రొ తృతీరు వృత్తములైన ముత్యాల 

సరములతోం బెలుగునాట నొక సంచలనము శేలినది, అప్పారాయకవి 
నా(శ్రయముగాం 'జేసికొని బసవరాజు, అధి కార్ల వారు మున్ను గా గయ 

ములు పాడంజొచ్చినారు. కథాధూపముగా విషయము (ప్రబోధించి "చేశ 
భకిని పుట్టించుటకు వీరి ముత్యాలసరములు తగినటు లుండును, 

92 
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. దేశమును (వేమించుమన్నా, మంచి అన్నది పెంచుమన్నా 
వొట్టిమాటలు కట్టిపెట్టోయ్ ! గట్టిమేల్ తలపెట్టవోయ్ ! 

4% 

పాడిపంటలు పొంగిపొశే చారిలో నువు పొటు పడవోయ్ 

రిండి కలిగి తె కండ కలదోయ్, కండ గలవాడేను మనిషోయ్ | 

గా 

యాసురోమని మనువులుంప్రు దేశమేగతి బాాసపడనోయ్ ) 

జల్లుకొని కళ లెల్ల నేర్చుకు, చేరినరుకులు నించవోయ్ |! 

4 

"బీశాభిమానం నాకు కద్దని వొట్టిగొప్పలు శుప్పుకోకోయ్, 
పూని యద్రైనాను వొకమేల్ కూర్చి జనులకు చూపవోయ్ ! 

శ 

అకులందున అణగి మణగీ కవితఖోవిల పలకవలెనోయ్, 

పలుకులను విని చేశనుం దభిమానములు మొల కి త్రవలెనోయ్ | 

ఈగీతములలో రసికొనానసనుల లోతులు కదలించు శ క్రి యంతేగా 
లేకున్నను జేశ్లీయులను మేలు కొలుపంగలర క్రి యేదో యున్నది, మరల, 
సీ దిగువగేయము పాడుకొనుడు కొంత ఇకొదలోంతులకుః జొచ్చుళొను 

గ్య మో పాటలో నున్నది. 

(వేమ పెన్నిధి గాని యింటను 

చేర్చ రీకళ్య ఒజ్జ లెవ్వరు 

లేరు, శాస్త్రము లిందు గూరిచి 

తొల్చె మానము నేను, జేర్చితి క 
'భాగ్యవళశమున కవులకృవగని; " 
వ్య(ాదయమెల్లను నించినాండన్ను 
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(నేమ యను రతనాల, కొమ్ము ! 

తొడవులుగ నవి మేన తాల్చుట 

యెటుల నంటివొ, తాల్పి తద్కె నా 

కంట చూడుము ! సతులసౌ రను 

కమల వనముకు పతుల_పేమయె 

వేవెలుగు |! 

(వేమ కలుగక (బతుకు చీకటి ! 

కవిత్వము రసికాధికొరులశే కాక సొాభారణులకులహాడ నుపకరింప 

వలయునని తలంపు అప్పా రావు పంతులుగారిలో నుండి వ్యవహారభావలో 

నెన్నో గీతములు వారివే (వాయించినది. ప్రి “నీలగిరి పాటలు” (వసిద్ధి 

లోనికి వచ్చినవి. ఏరిపాటలు నాటకములు సంఘనంస్కారమున - కుప 

యుక్కమగునటులు (నాయంబడినవి. 'చాటుమాటులు తేకుండ నూటిగా 

అప్పారావుగారు చెప్పందలంచిన విషయమును చెప్పగలరు. ఆయన 

పాటలతోంగంకు “కన్యాళుల్క-నాటక ము ” తో నమృతేకీ రి యెనటులు 

భావించివము. 

విజయనగర కళ్తాశోలో పన్యాసకులు గాను ఎస్టేటు ఎవీగ్రాఫిస్టు 

గాను (శ్రీమదానందగజపతి (ప్రాణప్రాణముగాను _ తెలుంగు దేశములో 

నాదర్శవ్య క్కిగాన్కు నాటక ర్హగాను విస్మరింపరాని వుహోదయులు 

అప్పారావుగారు. 
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1893 
జెల నాటి శాఖీయులు, తండి : శోభనా ది, జన్మ స్థానము : నంద 

మూరు. నిపొసము! బెజవాడ, జననము: 168980, (గంభథములు:-నవలలు: 

౧ వేయిపడగలు ౨, ఇెలియలికట్ట 3. మూజాబు ఈ, ఏకవీర ౫. జేబు. 
దోంగలు ౬. వోవోహసుూూపహరా 3, న్వన్లానికిని చ్పెన మెట్లు రొ ధర్మ 

చ(క్రము- ఇత్యాదులు, నాటకములు పా ౧. నర్తనశాల, ౨౨, సొ ప్తి 

(ప్రళయను క. ఆనార్కంలీ రో జేనరాజు, 2 (తికూలము. ఇఒ, కళింగ 
రాజ్యము--ఇత్య్యాదులు, పద్య శ్రాన్యములు !. ౧, ఆంధ్ర (పళ శే 
౨. అంధపౌరువషము 3, గరికుమారుని (ైపీనుగీతొలు రో చరలశ్నీ శ 
Bre ౫ కృంగారవీధి, ౬, విళ్వళ్వర శతకము 8. శళిదూదేము 
రొ బుతుసంహారము. ౯ శ్రీమ్మదామాయణ కల్పవనృతము మున్నగు 
నని. పొటలు' ౧ కిన్నెరసాని పాటలు, ఫోకిలన్ను "పెండ్లి ఖండ 

._ శావ్యముల్కు కథిలు, వ్యానములు మున్ను గునవిం 

శ్రీ) విశ్వనాధ సత్యనారాయణగారిని నవలారచయిత లెజుంగుదురు. 
నొటి శాక ర్ర లెజుయదురు, (పబంధకవులెజుంగుదురు, పత్రి కాసంపాదకు 
లెటుగుదురు, ఉనన్యాసకు లెటుంగుదురు, వినుర్శకు "తెజటుంయగదురు, 
ననాతను అెజటులపదురు. సంస్క ర్హ లెలుంగుదురు, 

నత్యనా రాయణగారు నంటి యాంధ్ర సొరన్వతమున విళశిష్టస్టానము 
నాక్రమించిన రచయిత, ఏరికి నపీన వాబ్బయముప్తై నెంత యఖి. 
మానమో (ప్రాచీన సాహీత్యములో నంత యఖినివేశము, వీరి కనిత్వ 
ములో నాము క్క మాల్యచా కాఠిన్య ముండును ; సిద్దనగారి ముద్దు 
పలుకుల పొందికయు నుండును, (ప్రాయిశకరచన (గాంధిళశము, న్యావ 
హారికము నివిద్ధము కాదు, నవ్య కవుల ఖండ కావ్యముల ధోరణి 

చక్కగా సాగింతురు, శీయములు సోయిగా (నాయుదురు, శతక ములు 
(థానీరి.' చేడు రామాయణము మసోపబంధముగా రచేంచుచున్నారు. 
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ఆం(ధ భాపోద్దారకులలో “ కాశీనాధుని వా ”” శెట్టివారోో, ఆంధ్ర ఛాపూ 

కవులలో విశ్వనాధవా రట్టివారు. నాగేశ్య్వరరావుగా రాంధ్ర సాహిత్య 

పరివత్తును గారవించిరి ; నవ్యసాహిళ్య పరిషత్తు బహూూక్ రించిరి; కాంగా 

సుతోం గేలు గలిపిరి 3 మజీయొక పక్షమును' మర్యాదచేసిరి, మంచియే 
వారి కుపాజేయము, “విశ్వనాధ ) శవికిని ననాతనాథునాతన కవితల 

యందు సమభొావమే. కాలీనాధునివారు శే వమతావలంబకులు. విశ్వ 

నాధ వారి “(తిళూలము” దానికి. దారకాణము, 
\ 

కవి వివిధవినయ నివిష్టబుద్ధి కావలయును. ' అట్టివారు నేంటికవులలో 
'లెక్క_కుమాాత'మే కలరు, వారిలో సత్యనారాయణ గా రొక్కారుం 

చేడు (పాచీనకవితలను * హూష్” అనువారు కొందజుమ్కు నవీన కవిత్వ 
మును 'అజ్బేీ” యనువారు కొందలజును, వారికి రసాస్వాదకులలో గణన 

యుండదు. సారన్య వెచట నున్నదో యరసి దాని నాస్వాదించుట 
రసికధర్శము. పూర్వ- నవ్య విభారణముతో నతీనికి బనియుండ రాదు, 

పద్యము (వాయు కవి గద్యము (వాయలేకపోవచ్చును. గద్యము 
రచించుక వికి. బద్యము సొగకపోవచ్చును, గద్యపద్య రచయితే యైనను 

నాటక ము రచింప లేకపోనచ్చును. నాటకక ర్వ విమర్శనళ క్రి కలవాండు 

కాకపోవచ్చును, సర్వతోముఖ సమర్థత కలవాండు దీక్షతో (గ్రంథములు 
(వాసి లోకమున కందీయంజూలక పోవచ్చును, ఇవన్నియు. బట్టినవాండు 

సమ్మగ క ళాప్రపూర్జుండై న జాబిల్లి వంటివోండు. సత్యనారాయణగారు 

నవలారచయితలలో చేయడు మంచి పీరు సంపాదించుకొన్నారు. ఆయన 
“వేయి పడగలు మెచ్చుకొని ఆంధ్ర విశ్వ విద్యాలయము పనదన మిచ్చి 
నది. విశ్వవిద్యాలయము మెప్పు మనకక్కఅ లేదు. అది యొక “నవలి 
మూత్రము కాదు, అం(ధ్రనిజ్ఞానసర్వ్యస్యమునకు మూాలు వేరుగా వెలసిన 

(గ్రంథము. దానిలో సత్యనారాయణగారి సారస్వత-సాంఘీక సిద్ధం 

తేము లన్నియు? గరడుగట్టి యున్న వి, గొప్ప యెత్తుగడతో < గడదాంశ 
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నూశ్రవిచ్చి త్తి సేసికోకుండం జూచుకొనుచు నిట్టి మహా_త్తర్యగంథము 

నసంధానించుట బహాుక ప్ట్ట్యమైన గ్త్ ఎమీ ఈ కృషిలో క్స్ (పాపంచిక 

విజ్ఞానము వంట పండినది, సత్యనారాయణగారి వచన రచనలో నొక 

రొత్తవనమ్ము చిక్కందనము గోచరించును. తిక్కన పద్యరచనలో వలె 

ఏరి రచనలో? (గ్రియాపద 'బాహుళ్యను. ఎక్కడికక్కడ భావము “తెగి 

పోయి పొఠకునిలో మెల్ల "మెల్లగా జొచ్చుకొనును. ఈయన భావన 

యగాధ మైనది, దానిని భావలోంబ్యెునపుడు కొంత శ్రీవ్వతీయనివార్యము, 

“ పాపాణపాక(ప్రభోను * అను ఖ్యాతి సత్యనారాయణగారికి వచ్చుటలో 

నర్భ మున్నది. ఆయన శిరీవకునుమ చేశలము గా (వాసికొని పోవుచు 

బట్టరాని ఛభొపతావభమున 6 బడీనఫుడు (ఆఉన్మారడమువంటి సమాసము 

లువళోగిం. యును అఆ యుపయోూగము (పయత్నించి తెచ్చుకొన్నది 

రాదు. అయన కడి థరాదానజము, సద్య-గ ద రచనలు "రండింటను 

ప రీయాభారముతో సాగుదురు. గమనింపనలసిన "జేవమున(గా, పాఠకుని 

నిలంబడనీయకుండ లాగుకొనిపోవుళ కి వారి వచనములో! (బచురముగా 

జూలువాటు చుండు ననుట, ఈ ధోరణితో “వేయి పడగలు” గాక 

మణీ తొమ్మిది సది నవలలు ఏరు రచించిరి. “చెలియలి కట్ట” సాంఘి 

కము, “వకవీరి సై నవలల యెదుట బసిబిడ్డయే, కాని విశ్వనాధ వోరి 

“నవలా” సంతొనములో నిది మెణీకనంటి రచన. చరికాళ్శక మైన 

యీకూర్సులో అ పసీద్ధములై యణంగియున్న జేశమర్యాదలు "సిక్కు. 

పేర్కొ_నయుడినవి, అంధుల పరిపాలనము, వారిప్రతిభ యిందు రమణీయ 

దృశ్యముగా( గవంబడును. కథానంవిభాన ము, పాశ్రపోవుణము గొప్పవి, 

“ఏకఫీరి లో సందర్శోచితముగా వర్ణిత మైన కూచిపూండి భాగవతుల 

ఛామన కలాపము, గొల్ల కలాపము సత్యనాశాయణగారి (ప్రాచీన కళా 

భిజ్ఞతకు.. గుజుతులు, “వక ఏరి య్ విశ్వనాధ వారికి “నవలా” కారులలో 

(కరిమీ"జీయుంచ కూర్చుండంబెట్టినది. తరువాత్త జేయి పడగలలో ( 
' EE ఖా! 

ఖ్ 
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(బభానవీశాలంకరణము. ఈ వివయమునం గొందటు భేదాశయు 

లుండవచ్చును ! “చెలియలి కట్టి లో రత్నావళిని సాహిత్య వేదినిగాను 

గవయ్యితీగాను ర్స చితించిరి, శాస్ర రత్నా వళికి( జదువు చెప్పె 

నని చెప్పుచు ఆంగ్లకవులు, ఆం(ధకవులు, వివిధ కావ్యములు మున్నుగా 

నిన్ని సంగతులో జోడించిరి. వదో విధముగాం (బతికథనమునను 

సాహిత్య వాసన 'యనుబంధింపంజేయుట వారి యలవాటు, వేయి 

పడగల లోని ధర్మారావు మహో త్తమాడర్శములుగల ఛాపూవే త్తగాం 

జిత్రితుడు. అతండు ఆము కృమాల్యద - పాండురంగమాహోత్మ్యము, 

భాగవతము మున్నగు తెలుగ గ్రంథములమిోండ లోతయిన చర్చలు 

చేయును. విగ్రజోరాధనము, శ్రీ స్వాతంత్ర్యము మొదలయిన సమస్య 

లెన్నో యిందు విమృష్టములు. ఆయా సిద్ధాంతములు (పదర్శించునపుడు 

సత్యనారాయణ గారి కలము మంచి మెలయవతోం బొలపముగా సాగును, 

విశ్వనాధవారి నాటకములలో “న రృనశాలి కు మంచిపేరు వచ్చినది. 

ఉత్త రా పాత్ర (వవేశ మో నాొటకమున కొక మెటు(గు తెచ్చినది. 

శ్లేమేందుని మెప్పింవగల యాచిత్య శోభ నత్యనారాయణగారి రచన 

కందినది, అనార్కలీ వేనరాజు (తిళూలము మధురనాటక ములు, 

“(తిశూలము ’ (ప్రారంభమున వీ రిటులు చెప్పుకొనిరి, 

నన్ను చెజుగరొ.! యొ తెల్లనాట మీరు 

విశ్వనాధ కులాంభోధి ఏధుని బవ వి 

చిత్ర చిత్ర ధ్యని బవాు విచ్చిత్సి మన్న 

వోకృ్ళతి (పణేత సత్యనారాయణకవి. 

నాటక నవలా రచనలలో సంబెవేసిన యీ చేయి పద్యకావ్యరచనలోం 

గూడం బటుతరమైన పదవి నందుళొనంగలుగుట విశేషము, సత్య 

నారాయణగారి ఆం(ధ(పశ స్త్రి ఆం(ధపౌరువము తొ లినాళ్ళలోం బాశా 

యణ (గంథములుగా నుండౌడిని.. ఎందణికో యందలి పద్యములు కంఠస్థ 
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ములు. జాతీయ కప తాశాఖసభిస్టీంచి కూసిన కలకంథములలో 

విశనాథక వి తొలివాడో, మలివాండో |! 

నీ గోదావరీ పావనోదార ప;ఫూర 

మఖలభారతము మాదన్న నాయ 

తుంగభ|దానముత్తుంగ రావసుతోడ 

కవులగానమ:? (శ్రుతి గలయునొండు 

చిన్నా నదీ సముత్వన్న కై రవదళ 

(జీణిలోం 'బెన్స వాసించునాండు 

కృష్ణాతరంగ నిర్షిదగానముతోడ 
శిల్పము తోలి పూజ సేయునాండు 

అవరజ్ఞాన మెజు[గదో. యూంధధ్రజాతి ! 
విమల కృష్ణానదీ “స కతములయందు 

కోకిలపుంచాట పిచ్చుక గండ్లు కట్టి 

జేర్చుకొన్నది పూార్గినూ* నిశలయందు. 

“వేగే త్రము వృురావై భవము తలంచుళోని నిశనాధకపి గుండె జల్లు ' 

మన్నది, అర్హగిమానను(డైన కవి కార్చిన వేండి కన్నీళ్లు కరళ్లుకటి 

యిట్టులు పద్యము అయినవి, 

సీ వరాజు పంచెనో యిచట శార్యపుం 'ాయ 

సమ్ములు నాగుల చవితినొళ్ళ 

వ యెొజ్తసంజలో సలవిం షల్లవరాజ 

రమణులు కాళ్ళ చాొరాణు లిజీరొ,. 

చిత్రరథ సామి (శ్రీరథోత్సవములో 
తెలుంఫపిల్లలు క త్తి తిప్పి రెవుడొ, 

యేరెండు జాముల యినునివేండిమి వచ్చి 
 కభిసిపోయెనొ త్రిలింగ (ప్రభువుల 

ha 
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నాజగ[వేయసంబులై యలరు తోొంటి 

వేంగిరాజుల పాదపవి(త్రచివ్నా 
గర్భిత మైన యో భూమి ఖండమందు 

నశ్రువులు జారు జీవచ్చ వాం ధ్ర జనులు, 

స్త 

ఇట వేంగీళుల పాదచివ్నాములు లేవే! అేవుపో ! భావనా 

స్ఫుట నూర్తి త్వమునై నం బొందవు నెవో పూ ర్య్వాస్హదుప్కాలపుం 

ఫుటికల్ గర్భమునం దిముడ్చుకొనియెం గాంలోలు నీప వ్లైచో 

టట లో కాద్భుతదివ్య దర్శన మంహపే యాభోగ చేలాటిదో.!. 
శ 

నీ ఈ నా పదార్పిశమ్షోణి నేరాజుధ 
ర్మాననం బుండీ సృత్యర్థ మనెనొ ,. 

ఈ నా దృగావృతంజై న భాములలోన 

చే శార్యధనులు శిక్ష ంపయబడిరొ, 

ఈ నొ శరీరవుం డివతేళించిన గాలి 

యెంత పొరాతన్య మేచుకొనిెనొ, 

ఈ నొ తనూ పూర్ణమైన యాకాశము "' 

నే క్ర తుధ్యనులు శబ్దించినవియొ 

అన్మ దజ్ఞాత్ పూర్వ దిన్యత్వ మొప్ప 

సీ పునితావసీఖండ ; మిచట నిలిచి 

యస్వతంత్రత దోరలు నా యాంధశ క్రి 

నన్ను 6 గంపింపం జేయుచున్నది భృశమ్ముు 

ఈ రకమైన కవితాశయ్య ావులకు:గాని దొరకని భావపటుత్వము | 

కలది. అన్వయములో. గొంత కఠినత, పద(ప్రయోగములోం గొంతే 

బిగువు నుండుటచే *విస్ణుచిత్తీయి పాకము వలె వీరిది సుఖము మరగిన 

శుకమూరులకు ఆపాతనుధురముగా నుండంజూలదు. సత్యనారాయణ 

ఫర 

అకా. 
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గారు సంన్మృత వాణి యెంత స్వాధీనము చేసికొని వాడుదురో, జాను 

"తెనుంగు కూడ నంత ప్రీతితో వాడణగలరు. “మూగనోము”. నుండి 
రిండు పద్యములు; 

బియ్యపు గింజలన్ జిగురు "వేడిన గందవు వచ్చి బొట్టుతో 

తియ్యని చిన్ని నీ నొసలి తీరులు కుంకుమ తీర్చి ముంగిలన్ 
' తొయ్యలి ! నోము చాజీకలతో పనపాడిన ముద్దరాలు నీ 

సయ్యెద (వ్రాల నీవు నతి పట్టిన డీవన లీయః జూవెడున్ ! 
%# 

నీ 'తెలిపట్టు నీర వెయి నీడలు పారి మునుంగు సంజ (కొం 

బూతల తెల్ల తలే మొగిలుసోలిక వాలిక గాలిం దూలిపో 

చేత 'జెడంగు కుచ్చలలు నీ చిజుకాళుల ముద్దు తోంజెనో, 
లేశపొరాడు పయ్యెద చలించిన పచ్చని తాళి తోంినో | 

ఈతీరుగా ' విశ్వనాథ ' కవి కవితాహేతి ండువై పుల వాడి కలది, 

శృంగారవీధి - కశిజాత్యము “  బఖుతంసంపహోరము .ఇక్యాదులలోని 

కనితారీతిలో సీ రెంగుకకములై న రచనలు కనంబడుచుంజును, ఈయన 

వ్రాసిన యెన్నో కావ్యఘట్టనములు భట్టి కాన్యమును జ్ఞప్తికి దెచ్చు 
(పయోగములతో నిండియుండును. నేంటి - నాటి సాధారణ కవులు, 

అసాధారణ కవులుకూడ వీరివలె (ప్రయోగ నై చిత్రీన్యామోహము 
కలవారు తక్కున దాథ్సీ ణాత్యులనలెం (బ్రియకద్ధితులు ఏరు, రామూ 

యణ కల్పషృత.ము కరా ది చెళ్ళపిళ్ళ "వంక టళాస్ర్రీగా రన్నారంట చను 

ఈ్మా_రమునకు ౩ “ ఈ[గంథమునకు వైశ్వనాథ సాత్యనారాయణీయ -- 

, "మని చేరు పెట్టుట బాగుగనుండు” నని - రామాయణ నీథికలో. ఫీరు 
* _వాయుచున్నారుగదా, 

ఇ, “నన్న య్యయుం దిక్కన్న.యు ' 
“క జన్హ్యా వేశించిక్లీ సరిణాహ -మసస్సం 
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ఛన్నత వారలుపోయిన 

తెన్నున మెజుయనులను దీర్చి దిద్దుచు. బోదున్. 

నన్నయ తిక్కశల యొరవడి సత్యనారాయణగారి కవితకు శయ్యా 

సౌభాగ్యములోనా ? ఛావనానై భవములోనా? యని మననంశయము. 

అక్కడక్కడ నన్నయ్య తిక్క-నల నడకతో నున్నకొన్ని పద్యము. 
లున్న వికాక ! మొత్తముమిాంద సత్యనారాయణగారి కవితాశయ్యకు 

రామకృన్లుయడు - కృష్ణరాయలు జూ శ్రీనాధుడు = నాచన సోమనాధు(డు 

ఏలే యాదర్శ కవులుగా దోంచెదరు, ఇత, భావనావై భ 

సములో వీరి దొక (ప్ర'క్వేకత. “ దీవితాలాతమువోలె నామది విలంబన 
మోర్వదు నిత్య వేగి నాచేతము శబ్ద మేరుటకుం జిన్నము నిల్వదు భావ 

' తీవతన్ ” అని రామాయణ పీకకల్శ, ఇంతభావతీవతగల కవి శబ్దము 

లేరుకొని శెలియే పరమార్థ మనుకోొన లేడు, అది యటుండె, 

@ సత్యనారాయుణగార్ కనితాో/పరువులు చెళ్ళపిళ్ళ నారు, వేంకట 

శా స్రీగారిని గూర్చిన యీకవి హృదయము నుహో దారమైనది, 

తనయెనయెల్ల మెత్తన కృత(ప్రతిపద్యము నంతకకు మె 

తన తనశిన్య్యలన్న చెడందం గల|వేముకి చెప్పలేని మె 

త్రన యయి శు పర్వత భశారము సత్క_వి చెళ్ళపిళ్ళ చేం 

కన గురువంచు? జెస్పికొనంగా నది గొవ్ప తెలుంగునాడునన్. 

వ్ల 

అఆ నన్నయ్యకు తేదు తీక్కనకు లేదా భోగ రుస్మాక్ళకుం _ ae 

డలఘుస్వాదు రసొవ తార ధిమణో వాంకార సంభార దో షీ 

పూల (బాకీ హ్యాముయ నరార్సి భిషు ష్యుండయినాం sag fi 

శలచార్మడీ మృదుకీర్కి చళ్ళపీళవంశ స్వామి కన్ఫ్యటుర్గన్- స 3 సె ల్ల 4 

ఈరెండ వపద్యములో సత్యసారాయణగారి కవితా ఖేశార్యన్లో భక్ 

కట్టియున్న ది. ఈ అనాంకారను వా క్రనమైన చం, కళా! 
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కాదు, సత్వనారాయణగారి “ అపహాం” కారము శీవల కవితాపరము, 

తొకికము నగు నర్థము కలదికాదు. ఆయన సత్యమైన “అవాం” 
పచార్ష జిజానకల వ్యక్తి. రామాయణ కల్పవృశుము బొలకాండాంత థి ౪ యాని 
మున నిట్లు విశ్వేశ్వర (ప్రార్థనము చేసినారు. = 

అమరీ “కె శిక పారిజాత కును మోావాస్యాదు పబాలకొం 
డను నీభక్తుండు శోభనాద్రి దగు సంతొనంబు జన్నాద్య'పా 
యము తేన్పించుతే ! యెన్ని వుట్టువుల "సెమెతిన్ శివా! యీమికా టై 
మము? కోపం బదియేమి? యేమియగునీ మాత్సర్య మావో, ప్రభూ! 

ఇది మెచ్చెదరో మెచ్చరొ 
యిదియును జదిపెదరు చదువెకేలా నాక 
యది 1 నాయెద మిూతో ఈశా 

చద నద్చానికి ఫలంబు జెందించు శివా! 

వోళిం జరించుం గావ్యరచనా త్త యశఃకృత నాకసౌఖ్య వాం 
భా లులితంపుటాత్మయె ఫొనంగదు నాబెన; బొందుగాక ము 
క్య్యాలధ రాధినాయకు. డదంతీయు ; నాతప మెల్ల బంశీ యు 
'బ్యేలజనూరుజూవితతి నీ చ్చెడినట్టు లనుగహీంప వే ! 

ఈవిధమైన కోరికతో “విశ్వనాథ * కవి రామాయణము రచించు 
చుండె ననగా నది వట్టి శావ్యనూా(తీముకాదు, రసాఖుండమైన మట+ 

-కెవ్యమునుగాదు ఆభ్యాత్నిక . తత్త వ్రమునకు నువాభాన్య రచనే 
“కాగలదు. “కృతిజే నమూ త్తమగుం గీరితి స్వర్గ, దమం తె; నేవరింపను 
“స్వర్గం బతిరూత చింతనాగస్థిత తేజము శివుడు నన్ను. కెందెడుం 
'గాతన్ 1” అన్నవాంఛ యుత్తమ జాలి మవాశవికి గాని పొడనుదు, 
‘« అన్నవి. -కావ్యమం రచింపలేం”_ డను మూటవరునకు నిట్టినంకర్శ 
తూల కర్ణో ' ష్ట్ర తోలి. యున్నది | ఇవుడు వలదు, అందా 

. 
¥ bm, | 
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రచయితలనుండి కొన్ని పన్యములేశి పౌళకుల ముచ్చట యిచ్చుట 

యి రచనలోని యాచారము, (ప్రసంగములో నత్యనారాయణగారి 

పద్యములం మున్నే కొన్ని ఆయున్నితిని, వారి (వత్యతరము నెన్న. దగ్గీ 

యైనను “ రామాయణ కల్చవృతు.ము ” నొక కొమ్ముదులిపి కొన్ని పూలు 

రాలిచెవను, అ . 

క, పరసుఖ దశా పరీపా 

క రామణీయక మెజుంగుం గచసాన్ని థ్యా 

త్రరమణం (బథమ స్పర్శ. 

. పరూఢి మెడవాలిచె నూత్రబంధన వేళన్, 

గీ, కరరహంబులు చర్జుంబు గాకపోయె 

నవియుం బులకించునే చెబు (పీయాగశళా త్ర 

మైన స్పర్శనుఖా ప్తి € బియాగళంబు 

నంటి బాధించు వీని శీలా! సుఖంబు, 

క, తల (బాల . వేళం బడుచును 

నలఘుచ్చవి నెగురు ము త్రి యంబుల విపే 

నలుకీళకుళులు వొలిఇెను 

నలుగురు దంపతులు మోవాన స్తంభముళలై. 

గీ, నాలుగవ పాలుగా నింద్రనీలమణులు 
ముణులు కలియంగయోసిరో యనంగ బాలిజె . 

ముత్తెనులు చతుర్షంపతి ముద్ధతను స 

మా త్తనీల రక్తచ్భవుల్ వాత్తుకొనంగ, 
గీ, అలుపములు "రెండు మూూ(శు ముత్యాలు నిలిచి 

నీతపాపటలో. జీలుటెమట పోసె 

హత్తుకొని గందపూంత ముత్యాలు రెండు 

రాముచందుని మీనం జారకలుం పాలీఇె, 



ట్ 
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మ. పదిదోసిళ్ళకు నొక్కు_దోసీలి (త పాసర్యంత మై చేసా 

లొదిగించెన్ జన కాత్శజూత పతిప్రై నొ య్య్యారపున్ లజ్జయున్ 

జదురా తోల్తటి మెట్టు డిగ్గుచుం (ద పాశ థిల్వ మొర్షంబునన్ 

చెద రా వేళకు దీరినట్టి కనులన్ ఏీశ్చీంచుచున్ 'రాఘవున్. 

ఆ|| నె. చంద్ర శేఖపై ని సన్నని ెలిచొంయి* 
శ్లాడినట్లు ము _త్తీయమ్ములా డె 

దల్లి మేనిపైని నల్ఫనియాశాశ 
చ mn 

ముట్టు రామచంద్ర. డంబెయుండ, 

ఊఉ, అల్లవి వాహమంటపసమునై చనుచోటికిం జిత్ర చిత్రనుల్ 
కొల్లలుగాల వచ్చె వెలుంగుల్ వెసం జెండ్లి నార లెల్ల ద్వా 

క్వేల్లికదృష్టులె చినుకు 'వెక్క_సమా చితు జల్లు సొనలో 

ఫుల్లవిచిత్రవర్ణ ములు పూవులు చూచిరి లంబమూలలన్, 

క, (ప్రతిమైతశుద్ధ నవమికి 
వితతంబుగం చెలుగపనేల విరొసెడుజల్లుల్ 

-. సీతముక్లా సద్భశంబులు / 

(ప్రతనులు తలంయయాల వేళ వచ్చె? జిటసటల్', 
3k వ శ్రీ 

నత్యనారాయణగారి కిన్నెరసానిపాటలు తెలుంగునాంటం (యౌొకీనవి, 
నభలలో నాయన యుపన్యాసము "జెస్సీ యూరకున్న తరువాతనో నట్ట 
నడునునో సభ్యులలో నెవరో లేచి కిన్నెరసానిపాటలు పొాడవలయునని' 
శాసింతురు. ఆయన వీలుగా నున్న చోయోడుదురు. లేనిచో కస్సు 
మందురు, “ విశ్వనాధ ౧ కపి యుపన్యాన నాణి పటుత్వము కోలది, 

అధ్యశ్యుము వహించుటకులోగిన బిగువు వారిలో నున్నది. గ“వి(ఫునీ 

యలుక యు దృణనాు తొశనంబు దీర్ధమగునె ! ” ఈయెటుక కలవాని! 
సత్యనారాయణగారు కన్న వంటి న్భాదలకును కలవారు, 
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వకృతము వారియుదో్యోగము బెజవాడ కాలేజీయందు. ఇదివరలో 
శిండు వవూండు సారులు స్వాతంత్ర్య వాంఛా (పభంజనము శేలి కొన్ని . 

యుద్యోగముల నూదివై చినది. మహోదారము, స్వతం(త్రమ్నునైన 

హృదయము గల సత్యనారాయణగారు ఎమ్. ఏ. పట్టభ(దులయినా రన్న 

విషయము కొందటు సనాతను లెణుగరు. నభాకేదిశమాంద నాయన 

మాటాడునవుడు సాధారణముగా నాంగ్గవాసన వేయనీయరు._ శుద్ధ 
(శౌతి - కర్మిస్టి. లోకజ్ఞత గలిగి సంభాపి.ంచుచుండెనా యనుకొందుము. 

సత్యనా రాయణగారు 'శౌతధర్త ములు సెక్కు_లు తెలిసికొనిరి. స్వ రము 

పాఠము జేసిరనియు వినుకలి, ఇన్ని యర తలు గలవా రాధునికులలో 

cs ద్యిఈఃపంచపావా, క. . 

నన్న యభట్లారకుని యయు'రాశురము సత్యనారాయణగారు పరిశీ 

లించి *పనన్న కథాకలిార్థ యు క్రి ”-ో నానారుచిరార్థసూ క్రినిధి. 00 

అనువాని నాధారముగా దీసికొని *“భారతి' లో, గ్ వెలువరించిన 
యమోఘవ్యాసములు పది లంద నూచికలు, * అమృతశర్జిస్థ ” 

యని పేరుపెట్టి ఫర్శిషస్టాయయాతి చరిత్రము వీరు సంస్కృతభావలో నాట 

శముగా సంతరించి "వేయిపడగలుగా వీప్పారుళొన్న సత్యనారాయణ 

గారి (వతిభావ్యుత్పత్తులను గుర్తించి “ కవిసామ్రాట్? బిరుదము నిచ్చి 

మెచ్చుటయ్సు గజారోవాణోత్సవము గావించుటయు. 'దెనులసభూవిం 

చేసిన ఘునకార్యములు | ' 



కటవముంచి రాములింగాగాడి 
లు Go 

1880 
సాొకొనాంటి "రెడ్డి. తండ్రి; సు_హ్మాణ్య రెడ్డి, జన స్థానము! కట్టనుంచి. 

నివాసము: చిత్తూరు. జననము ? 15680. రచనలు ! ౧, కవిత్వశత్త్వ 

విచారము వి, వ్యాసమంజరి వ, ముసలమ్మ నురణను రో, నబయామిని ' 

[ఖండ కావ్యములు ] ఇత్యాదులు, 

ఒకజాతీయ నాయకుండుగ్యా అంతర్జాతీయ రాజకీయ వేత్తగా నుండు 
వాని (వశస్పి రామలింగాెడ్డిగారి కున్నది. రచయితగా ఆయనకుం గల 

ప్రసిద్ధియుం జక్కనిది. రెడ్డిగారు తెలుగువారే కాని ఆంగ్లభాషా. 

ఫోవిదులై న 'భేరతీయు లేపదిమందిలోనో యొకరు, ప్రభుత్వము 
జహుునూన వేతన మాయయా * ఇంగ్గండు ” నకుల బోయి పాశ్చాత్య 

శాస్ర తత్త్వము ఫుడీసీలించి వచ్చిన పండితు లీయన, ఖండాంతరము . 

లలో నున్నను, తేలుయయలకండపుందీపి మజచిపోయిననాయడు కాండు, . 

అది.మన విశ్వవిద్యాలయపు భాగ్యము, రాధాక్ళన్ణపండితుండు “అక్సు. 

ఫర్డు ” లో వేదాంత నిద్యాగురుత్వము వహించుచున్నను కాళీ విశ్వ. 
కళా పరిప, దుపాధ్యవ.తా పదవిలో నున్నను, రష్యా రాయబారిగా. 

నున్నను ఆంధ జనయిత్రి కడుపు చుమ్ములు వాజి. గన్న బిడ్డండే | 

వున రామలింగా రెడ్డిగా శేండ్రతీరమునC 'బాళ్చాత్య'బేశమున నున్న 

వారే యైనను మానసములో మాతృవూజ మానలేదు, కళాపూర్లో 

దయ కథా సంవిధాన నమిత చేయుచునే యుండెడినాండు, “కవిత్వ. 

తత్త పనిచార ” బీజము లప్పుడే యీయన సాదయశ్లే (త్రమునయడినని, 

కింగళి నూరనార్యునితోం గట్టమంచి కవికి (బ్రహ్బాండముంత మైత్రి, 
అందువలననే యత్నిలోం' బొరపాటులని తోచినవి "ముగవెరాటమి 

'శ్లేగ్రంత యొగముముందణం కెన్సీశై చుటకు సాహసము, ఇది కొండ 



ట్ట ట్రమంచి శామలీంగా డ్డి శిర 
టి , 

అకు మోటుగానుండును గాన్సి క నితావిమర్శకున కుండ వలసీన లక్షణ 

ములలో నిదియొక మంచిలత్ష ణము, ఆయన విమర్శన ములోం బాళ్చాత్య 

నంస్కా-రవాసన పాలు జాలా? గనుపట్టు చుండును, అట్టులని, 

వారి సంస్కృతులన్నియు నితడు సహింపనేరండు. సహ్యముగాని 

శృంగారవర్భ నములు చేయుటను రామలింగారెడ్డి రోయును. ఈత్రోవకు 
గుజీగాని వారొక భారత కనులే, వారిలోను “ కవిబహ్మ ” "రెడిగారి 

దృష్ట్రీలో విష్ణుండు, “ అం(ధలోళ పరిశుద్ధ తప్కపరిపొక రూపుండు = 

కవితా(పపంచరవి” తిక్కన, యే నుట. తిక్కన *కడిది యశః కాంతివలన 
వ్య కృములై న వికేమములతో కవిత్వ తత్త్వ విచారము వీరు విరచించి 
రట, ఈతత్త వవిచారములో. బేలిన సిద్ధాంతేముల పై రాద్దాంతేములు 

చిలువడకపోలేదు. అగుగాక"! కట్టమంచి రచయితే యే సమా 

మైనను నిస్పాశ్సీకమై నిశితమై యుండుననుట నిర్వినాదము, రాజకీయ 
ముగాం సూడ చెడ్డినూటలు సూటిగా, వేడిగా నాటుకొనుచుండును, 

జాతీయ కనితాభిమాని యగు కెడ్డియూవాలో వేరునకవి కారణ 
విమర్శనశ శ్రీకి ఒట్లాభిపేకము వేసిన మహోత్నుండు, (పతిభాళాలియు 

నగు మహాకవి. * (పకృతి యనంగా మనవారి కనేకులకు నిఘంటువు 
లలో నుండు (ప్రకృతియేగాని, మూలింటికి బయట నున్న (ప్రకృతియెట్టినో 
తీముసాంత కన్ను లతోడ. జూచిన. పాపనునం బోరు, అట్టి వారికి జేమన 

యనునరణీయమైన (త్రోోవచూపినా డనుటలో, నించుకయు ' గుణాధిక్య 
స్తుతి లేదు” ఇది కట్టమంచి వినుర్శకుని వాజ్బూలము, ఈ రచయిత 

అర్థశా(స్తుము నాం(ధ్రీకరించి యాకృతి సృరణీయ యగు (వ్రేయసి 
కొసయగినాయడు. దానికొజికై (వ్రాసిన, యంకితవద్యములు పదో 

వంజెండో. అన్నియు. జక్కొనివీ ఒక్కొ.టిమాత్రము (వాసెదను, 

కల్లోల మాలికాకరముల ఏచుచు 

నెల లలి పిలిచెడు జలధినుండీ- 

ఫ్క్ట 



496 ఆంధ రచయితలు > 

నిండార నిలిపిన పండు వెన్నెల డాగీ 

నవ్వుదు నాతోడ నభమునుండి 
గునగునల్ వోవ్రదు కోర్కి.మై సురభి శ్రీ 

తల నుంద మూరుతొవళుల నుండి 
'తేనిలం చావుల జానగు వువ్చల హీ 

మ్యాశ్రు లుర్ల గ జాజి దవనినుండి 

ఛట ఛట రనరాజి (ప్రున్ఫ్సుటముగాంగ 

ననుచితము సేయం గోవింతు వన్ని నుండి 
నకల భూత మయాళశార సార నుహింము' 

సీవు భేకయు నాకు నున్నా వెపుడును, 
శ్, 

“ నవయామిని " రానులింగాకెడ్డిగారు 1986 లో రచించిన ఖండ 
"కావ్యము, ఇది బీల్హ ణీయ కావ్యమునకు మూర్చు వేసిన కథాసందర్భము 
గల కృతి, (ప్రాచీన కావ్యమగు బిబ్బృణ్సీయను అనాదరణీయామైన కావ్య 
వునియు మంచిదికాదనియు, కల్పన సత్యమునకు నె జమునకు వీరుద్ధ 
మనియు "రెడ్డిగారి యభ్మిపాయము, ఆకథ నంతను సొంతయూపహతో 
మార్పు చేసి “నవయామిని? కూర్పులో. (బ్రదర్భించినారు. కెడ్డిగారి 
భావొంబరవీధి నివారించు య్యామిసీ బీల్ల్యణుల (ప్రకృతు లిన: 

౧ బిల్హ్యణుండువిల పండితుండు, వయస్సు ెల్లినవాండు కాకున్నను 
కొంతీవజకు ముదిరినవాండు, ధర్భుబుద్ధి నిగవాశ క్రీ వమాా(త్రములేని 
విషయలోలుండుకాండు, నిజశీలము చలితనుయ్యె చేని పునరాలోచనమై 
సమర్థించుళొనం జాలిన ని[గ్రవాపరుండు, . 

౨ యామినిస వయస్సునన్వ వర్తనమునను ఆర్య. పరిశుభ్ర మనో. 
గతి గలది, నచ్చీల, గయ్యాళి కాదు, మృదుత్వము స్టరత్వము. కలిసిన 
హృదయము. కలది, భావములు. పెన్న పల్కులు తేనెలు. ధర్భుసంక 

| 
+ . న 

టు 

“£9 స వంటిది గీ ॥ లో Y | fn grr క / ॥ స్ట ఖ 

కన! | 1 + Wap నీ. ॥ ౯ 
fpr 1 |. ఈ. 1 శి 

॥ ల! 
ఖీ న. ' ళీ + శో 

iy 



కట్టమంచీ రోమలీంగా రెడ్డి ఉం 

ఈ (పక ప్రతులు గల నవయామిస్-బిల్ల ణులతో నీ కావ్యము 

ెడ్డీగారు సంతరించిరి. కథానిర్మాణము (పకృతము మనము చూడవలదు. 
ఆయన కటులు తోంచినది, పూర్వపు బిల్హణీయకథ యనాచితీ దుష్ట 
మని యాయన నమ్మినాండు. కాదుకాదని వివుర్శకులు వాదములు 

చేయుచున్నారు. వోనీ ! అందలి కవితావై భవమెట్లున్నది ! ఈ ఖండ 
కృతిలో మెొంత్తము ముప్పది పద్యములకం'మె మించిలేవు, కాని మంచి 
కండగల. రచన, 

పరవశుండ గాక యిన్నేండ్లు (బతికి, నేకు 

నాకు నీవశంబగుట సంతసము కాని 3 

కాలుతీవ్పీ కాలము సెడీ కర్ష కుండు 

విత్తు చల్లిన ఫలమున్నె + వెట్టీగాదే ! 

* స 

నీవు మనోజ్ఞ మూర్తివి, వినీర్ణల శ్రీర్మివి జ్ఞానమందు వీ 
చ్యా విభవంబునందుయ బరమాద్భుతశ కివి; నాకు జూడలా 

టైవముం దండ్రీయున్, గురువుం దల్లియు నీవ నఖుండవున్ సదా; 

కావ్రన సావాసించితిని కర్ణము ధర్జ్హుము పూని తెల్పలన్, 

నీప్రతిబింబమగద చే 

నో పొవనమూ క్రి, కీనియనోవుటి నాసి 
సీష్టోవీంచీన లతికను 

సీ పట్టున నలరనీన్మ నీర్శల నియితిన్, ! 
% 

{ 

చిజటునవ్వు శేకుల ఉన్నారు "మెగము జొ 

మర సౌరభము మది కరం నాని 

శలీక తనము మీటిం 'జెలీవి వజుంగుల6 

జెలగించు కనుల శాంతులకుః దలర్తి 

,! 
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నవ్యముల్ పహృాద్యముల్ నర్శగర్భితములా 

తళుకు పల్కు_ల తీకిం దవిలి చిక్కి. 

మనసు మైనము చెంద మ చ్చువూయలః జల్లు 

తెలియని ముగ్ధ చేస్ణలకు (బ్రమసి 

బుద్ధి వెనుకకు. జిత్తంబు ముందునకును 

బోవు భిన్నత శాంతి గోల్పోయి, తగును 

దగద యను నిలుకడ లేమిం చాలి వొలియం 
గోర రాడని తేలిసియుం గోరినాండ. 

జేర రాదని తెలిసియుం జేరనాండద 

శ 

మెత్తని, తీయ్యనీ, చల్లని 
చిత్తము జిజునవుల రుచులు, సిగ్గు మొగముల గ 

న్నె త్తని రూపము హృాదయో 
న్నత్తకీం గలిగింప నిట్టి నూటలు (పేలెన్. 

క్ల 

ెడ్డిగారీ రచనలలో ' మున నలమ్ము మరణము * నకు మంచి యశస్సు 
వచ్చినది, ఈ చిన్న కబ్బము ఇచన్నపురి క్రై కనన కళాశాలకు సంబంధిం 

చిన ఆంధ భొసాభిరంజనీ సమాజము నెలకొల్పిన బవలునమాన కావ్యపద్ధ 

తిలో నెగ్గినది, నాయడు తత్సమాజపోసకుండు సమర్థి రంగయ్య సెట్టి, 

(టౌను దొరగారు (ప్రకటించిన *అనంతపురచరి[త్ర ” యను [గ్రంథము 
. నుండి రర యితివ్భ త్రము వలను బడి నని రెడ్డిగారు వీథికలో 

(వాయుచున్నారు, ఈ కతి బాల్యములో రచింపలఖడ్న దగుటబేం శ 

చీన కావ్యానకరణ ఫక్క్యి ముస్పాలుగానుండెను, వాదయము నోంవించు 
U3 శ్లో నష్టగయుల్బన్ను గల. 

3 = 

tg aah త్ల శ స్ట ? మ అ apa 



- కటవుంచీ రామలింగా ళెడ్సీ 
లు డ్ 

al 

మచ్చునకు విలా 

లేగ వైనాకుచు లీలను మెడ మలం 

చిన గోవు. బిందెడు వనరువ+శ్షీ 

బొండు మళ్లైల తో ఓట6 బువ్వులు గోయుచు 

“వనలక్షీ @ యన నొష్టు వనజగంధి 

వీదసాదుల నెల్ల నాదరించుచుం గూడు 

గడు పార 'బెస్టెడు క్ర న్నతన్లి 

వ్యాధి బాధల నెవలైన నడల "రెప్ప 

"వేయక కొచెడు వినుత చరిత్ర 

బిడ్డ తెల్లరు తమవారి విడిచి చేర 

జంక నిడు కొని ముద్దాడు సదయహృదయ ! 

అమ్మ ! సీ కిట్లు (వాయంగ నానె (బ్రహ్మ " 

ననుచు నూరివారందలటు నడలియడలి, 

ఖు 

కన్నెజ్ఞ నాటిన ఖర కరోదయకాల "| 
మల్లన (మింగు జాబిల్లి యనం 

జ్వలదగ్న్ని శిఖలమై నెలనవ్వుతోం బోవు 

థా(తీ మహాదేవి తనయ యన 
శిందొనురల "బారు సుందర మగు లీల 

నల్ల నల్లన జొచ్చు నంచ యనగ 

శాలమహ* న్వర్ణ్శ శారరుం డగ్ని లోం 

కరణగంచు బంగారు కణిక యనగ 

'వ్రళయకాలానల (ప్రభా భాసురోగ్ర 
రంగ దుత్తుంగ భంగ నంవాతములకుం 

గల నొందక దరజోస, మలర్క మంగ. 

నుందగతి6 బోయి, చొబ్ళి శన్భుగున నీట, 
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ఈ తీరున విద్యాంనుండై 'కొవ్యరచనము గావించిన కట్టమంచి కవి 
వంగడము సాహి త్యాభిరుచి కొన్ని తరములనుండి కలిగి వచ్చు చున్నది, 
దానికి చొర కాగా మన రామలింగారెడ్డి యపుక పుడు (చాసిన రతీ 

వీరికలలోని కొన్ని బంతులు గమనింతము, 
“ఒకానొకప్పుడు శిమ్యులై న కుష్పనయ్యం గార్లు బురదలో దిగంబడి 

“నడవంజూలక్క గనిమ[కాందం బోవుచుండిన రామలింగా రెడి గారిని [మన 
రెడ్డి ముత్తాత) వచ్చి చేయూంత నిమ్మని సంస్కృతములో నాక్రోశించిరి, 
ఆకూత నవ్యాకరణముగా లేనందున, చానిని దిద్ది పునశ్చరణము 
వేసినజేకాని రానని కోవించుకొనిరల, ఈయితిహో సము, కుస్ప్సనయ్యం 
గారే యొకానొకప్పుడు క్లాసులోం జెప్పిరి. (పాణాలశై నను వ్యాకరణము . 
సొచ్చేమోా యాకాలపు గురువునకు ! ఈయన మబోకవి యని 
మాబంధువులలో గొప్ప(ప్రసిద్ధి. 'నేనువుట్టిన లగ్నమును మజికొన్ని 
చిహ్నాములును, భావిపాండిళ్య సూ+దకములని కుప్పనయ్యంగార్లు ' 
వారి'పేరు సాకు. జెట్టిరి, ”” 

కా 

“ కవిక్యము మహాసొహస కార్యమని నాతండ్రికి భయము, ఒకవిధ - 
ముగాం జూచిన నిజమే! కాన్సి వారి కారణములు “వేణు. విమణ 
నులు పడి యెనరిశేబేటు నాటిల్లునో యని 'వెజువు పెద్ద, "తెనులపలో 

నాకుండు పొటనము జూచి వీణొవ్వుడు శనిత్వరచనకుం' (బారంభించి 
నాశనమగునో యని దిగులు చెందుచుండును. సాశ్వహాత్తు తన కంఠ 
స్వరముతోనే తాను జదివెడు మాడ్కి.చే భారతమును నేను జదువు 
నస్వుడు పరమానందమును, సీతుంటరి కనిత్యమును మొదలుపెట్టి 
యిల్లు కోల్చునో యనునంశయమును 'జనిపోవువజకుం చాల్చియుం డేను, 

. కీరిత మనల మరణ యోగములలో నొకటి |” 
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“ నూతం[డి గారు (పచురించిన (గంథములు రెండు. 'భారతసార 
రత్నావళి భాగవతసారముశక్తానళి, సౌంతకవనము పొంత బోయహాడ 
దను నియమము. చాల్చినవా రగుటవలన, నీ సంపుటీకరణములతోం 
దృ ప్తి జెందిరి, ” 

త 

“ ఆంధ్రలోక గురువులలో వేవున మొదటి వా-డందుమేని, సుమతి 
"రెండవ వాడు ,...... మావంశమున శేదినచ్చిన 'రానిండు, తెలుప 

భాష యొక్క..టిమా త్ర మశక్తు యము నిలిచియుండిన( జూలును, * 

% 

"రెడ్డిగారి 6 న్యాసమంజరి మైదుఖండములుగా వింగణింపలుడి 

యున్న ది, పూర్వఖండము, అభీజనఖండము, భాపూఖండము, ఆధునిక 

కవితాఖండ ను, 'సాంఘీకఖండము నని - ఈరచన లన్నింట నొక్కొక్కు 

(క్రొత్త తెన్ను కనంబడును, విషయము సూటిగా మొగమోటమి 

విడిచి (వాయుటలో రెడ్డిగారిదొక (ప్ర క్యేకత, ఆయన మాటలో వలె 
(వ్రాతలో సున్నితమైన ధ్యనిమర్యాద యుండును; వోస్య ౭ేఖలు. 

నుండును, వచనపు నడక చాలదొడ్డది "రెడ్డిగారి కలవడినది, పరిశుద్ధ 

మైన లతణావిరుద్ధభామలో నే పీరి రచన లెల్ల సాగినని, 

వీరి వ్యాసమంజరికి ఉపోర్దాతము వాయుచు పింగళి. లక్షీ 

కాంతముగారు ఏ “ విమర్శకులలో సీరిశింత (ప్రాధాన్యమున్నదో వ్యాస 

రచయితలలోను అంత ప్రాధాన్యమున్న ది, సాహి త్యాంగముగాం బరిగ 

ణింపందగిన వ్యాసరచన ఆంగ్ల భొనలోవలే మనభావలో ఇంకను పరిణ 

తావస్థకు రాకున్నను జగిగినంతవబుకు దానిసింపునకుం గారణభూతు 

లైన విదాగంసులల్లో పీరొకరు. (గంథములకు6 బీకికోలు (వాసినను పర్తి 

కలకు వ్యాసములు (నాసినన్సు "తొ తక్ ముగా నిషయచాలన మొనర్చి ' 

సటుత్యముగల భాషలో సోపవ త్తికమైన సిద్ధాంతము చేయు నేర్చు ఏరి 
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వాక్కునకు సవాజగుణము, వీరి వ్యాసము లకు అదియే (వథమాలంకా 

రము, "రెండనది నలి... 09 ఇత్యాదిగా (బశంస చేసినారు 

ఉచితనియమని బద్ధమయిన "రెడ్డిగారి వచన లిళో మాధుర్య శేఖలు 
తజచుగా నగవడుచుండుననుటలో నెవ్యరికీ నంశయముండదు. ఈవిధ 
ముగా విమర్శకులలో, వ్యానరచయిళలలో, కవ్టలలో నొఠీ మంచి 
తావు నేర్పజుచు కొన్న “కట్టమంచి” రచయిత జీవితమును వేజోక 
చూపుతోం జూచినచో, ఆయన పెక్కేండ్లు ఆంధ్ర విశ్వ విద్యాలయో 
పాధ్యతతా పదని నిస్సామాన్న్వ (ప్రతిభతో బరిపాలించి, యిపుడు 
మైసూరు విశ్వవిద్యాలయమునకుం గూడ. నచే పదవిలో నుండి నేవ 
గావించుచున్న మహోవ్య క్తి. ఈ రెడ్డివంటి స్వాతంత్ర కాంక్రీని తజ 
మగా నునము శురూడం జూలము, రసలుబ్ధుం్లై న యితని సౌహోర్షము 

భొందజభినవాం (ధక వులకు మూలక క్రిఖుళది, రాయ (పోలు - అబ్బూరి = 

దువ్వూరి - పింగళి - మున్నగువారి యభ్యున్నతి క్రీయన * అనరా” 
మేలయినది, సుప్రసిద్ధ కవులు విశ్వనాధ సత్యనా రాయణగారు 

* బుతుసంబోర * కావ్యము రామలింగా రెడ్డి కంకితము జేసిరి = రాయ 
(పోలు సుబ్బారావుగారు కట్టమంచి కొపిని గూర్చి యిటు లుట్టంకించిరి, 

వీండీ వీండని పొండి యాంబాదులలన్ బివింపం గాదంబినీ 
“కోండం బుర్యర పచ్చ కోక్లను సింగారింప సీవేభం బూ 

దండల్_ దక్క-నుద్యారబంధ నుల నగ౧ధానించి (_వీమోదయా 

ఖండ స్వాగత బుతు రాంధు, లనురాగస్ఫూ చి శెడ్డ్య(గణే ! 

ఖీ 

ఆజిన్ మార్శ్యొగ మాక దిగ్విజయ గ్ర న్యా కోంచుకంబోొ కుసుం 
బాజెండా నెగలయట్టి వాబ్బుయ నరో మాధ్వీ వీపొసారతిన్ 
మోజుల్ మాఅల్ మాయనుంగు: బెనుంపం బూంవోటం బోమషీంచి శే 

'రాజుల్ ళత్సతిభాంక "రెడ్డికులధీర (పాచురీణ్భాయ సీ * 
థేజోరూపమునందు చూూజెడము నీతిన్ రామలింగా(గణీ ! 
కు. యా 



మల్లాది సూర్యనారాయణ ఛాస్త్రి 

1880 
జెలనాంటి జె దిశ (బాహ్మ ణులు, కల్లి! జేంకమాంబ. తండి! 

శ్రీరామావథానులు. జన్మ స్థలము! చినకడియళ్చులంక [దీనికి బుల్లీ లంక- 
మల్లొాదివారిలంక యని 'నొమాంఠరములం] జననము 20. 2. 1880 %ం|| * 
(పనూధి మాఖశుద్ధదళమి. (గంధములు; ౧, సంస్కృత వాబ్బ య చరిత్ర 
[2 భాగనూలు. ఆం(ధ్రవిశ్వశళళా పరినషత్సంచురణములు, ౧. వైదిక 
భాగము, ఎలి, లౌకిక భాగము] ఎనీ. అం(ధ్రభాఘహానుశాసనమ [2 భాగ 
నులు, చరితార్భకవ్యాశరణము] ఏ* అం(ధదశరూపకము [| తెనులు 
నీత ౪, భాసనాటకశథలు[ వచనము. 2 భాగములు] ౫. ప్రేమ 
తత్వము [న్వతం(శ్ర పద్యకావ్యము] ఇ. ఉఊర్తరరామచరిగ్ర [ఆంధీ 
కృతి] ౩. ఛీన్న(పతిజ్ఞ (స్వతంత్ర నాటకము] రొ. ఆంధధ్రభవిష్యపర్యమయు 
_పద్య (ప్రబంధము ] గ భవభూతినాటకవచనము. ౧౦. విదురనీతి. 
గగ మ్రీభక్షళోధిని, MD, సత్య! త్రిసొటిక. ౧౩. కవివిడంబనము, 
౧ర మహాభారత విమర్శనము, 

సంస్మ్భతరచనములు: ౧. (ట్రన్నానూ తార దీపిక, ౨, రజో2ఒన నర 
వీవానాను. 3, నంన్క్య్బత భాసా [ఇని 'సక్ట్రీఫూ రి 'సంపుటములో 
నుద్రితములం]) ఆనేక పత్రికలలో వ్యాస రచనలు, . 

శ్రీ? సూర్యనారాయణ శాస్త్రిగారు సంన్క్భృ తాంధ్ర ములయందు6 

గావలసినంత నికరమైైన పాండిత్యము గలవారు. ఈ పాండిత్యమునకు 
దీటయినది వారికీ గల యభీని జేశము, సంస్కృత వాజ్భుయ చరిత్ర, 
అంధ భొపూనుశాననము మున్ను గా నారు రచించిన కృతులు శాస్త్రి 
గారి పట్టుదలను బైదర్శించుటకుం బట్టుగొమ్మలయినవి, ఆయనకు 
గవిగానున్న కీర్తి కంు, నధ్యావకుడగా విమర్శకుండుగానున్న "వీరు 
పంపులు 'పెద్దని వననునలా, సూర్యనారాయణ కా (స్ర్రీగారు నలువది 
సంవత్సరములు ఉపాధ్యాయ పదవి నిర్వహించిరి, ఆ నిర్వహణములో 

ఫర 
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వారికిగల గ్రద్ధానియనుములు చక్కునివి, మహో పండితులు చర్ల 

(బవ్మాయ్య శా స్ర్రీగారి నన్ని ధిని వ్యాక రణ శాస్త్రాధ్యయనము చేసి, 

శెన.ంఫలు సర్యయంకృృషినిజూచి యుభయభాపావిశారదుకై 1900 లో 

అమలాపురము మైనూూలున నుపాధ్యాయాలుగాం (బవేశించిరి. అది 

నాలు గేండ్దయినత ర్యాతీ ఆం(ధసాహిత్యపరివత్రు న్యవహ ర్హగా నొక య్ 

డుద్య|ోగ నిర్యహణము, 1915 లో  రాజమండి 'బ్రనింగుకా లేజిలో 

నభ్యాపకత, ఆపదవి యొక వత్సరము. పదపడి, అనంతవురము కళా 

శాలలో మూండేండ్లు, మరల రాజమహేంద్రవరము ఆర్టు కాలేజిలో 

1919-1981 నడువు పం(జెండు వత్సరములు పండిత స్థానము, అక్కడి 

నుండి ఆంధ విశ్యవిజ్యాలయ కళాశాలలో పది యేండ్ల పాటు విద్య 

శ్నదవి, మొత్తముమీద నాలుగుదశాబ్దులు పఠనపాళనములలో 

శాస్తు)లుగా రాజీ కేజిరి. ఈలోపుననే ఏరు కొన్ని గారవోదడ్యోగములు 
నిర్వహించిరి, వేంకటగిరి కాజూవారి సంస్థాన కవితాపదవి 1909-1919 

మధ్య జటప్రోలు సంస్థా నవిద్యత్ స్థానము 1910-1917 నడుమ, 

నారయ్యప్పారాను సంస్థాన విద్వత్కవిత్వ పట్టము 1919-1926 నడుమ, 

ఈవిధముగా సంస్థా నకనులై. యుపొధ్యాయు లై యం లే నాసులకందలజకో 

విద్యాభిత. పట్టియుండుట'చే సూర్యనొ రాయఃణ శా స్ర్రీగారికి సుస్థిర 

మైన యశస్సు 'జేకుతినది. దీనికిందోడు (గ్రంథరచన. శాస్త్రిగా రను 

చోాదముబేకాక స్వతంత్రరచన లు కూడం గావించిరి. వారి కృతులన్నియు 

"బొక్యములుగా నిర్గీ తములు, “సంస్కృతే వాజ్మయచగి(త్రము' పరిది 

ఇాన్వత ముగా నుండం దగిన(గంభము, ఒక ద శొబ్ద్బము జేసీ" నిరంతరకృవి. 

ఫలము, వై. దిక్ వొజ్బయను, లౌకిక వాబ్బయముననీ "చెండు ఫభెగములుగా 

సి (గ్రంంథము విభజింపబడి (నాయ(బడినది, ఆంగ ములో పీవణుకు 

సంస్కృతీ పోజ్ళయ చరిత్రమునం ౫లపొరపాటులు పేరుకొని, మనో 

వారము నీర్గుష్ణము నగు ఫక్కిలో ఏఏ రీగంథము సంధానించిరి. 



మెట్లు” సూంష్టణ ౦*09 ౪ (ట్రై సిలల్ర 

శ్రీ వెంకటగిరి సంస్థానాధిపతుల ప్రోత్సాహముచే “ సంస్కృత కవిజీవిత 

ములు ” శ్ర్రైశొస్తు ఏలుగారు తెనుళపలో రచించి వెలువరించిరి. ఈరెండు 

(గంథములు సూర్యనారాయణ శాన్తు)లుగారి యశోలతకుం (బౌకులు, 

పింగళి సూరనార్యుని “ కళాపూర్ణ్జోదయము ” ము[దణదోపముల 

తోను, విరుద్ధ పాఠ భేపములత్ ను నుండి యనావగతికిం గప్ప పెట్టుచున్న 

దని ఇాస్తులుగారు పర్మిశ్ర మించి, పాఠభేదములు గు రించి సరిపజిచి 

ఛావప్రకాశిక యను టీకతో, ఆనుహోాకావ్యమును తెస్సయగు తీరు 

లోనికి గొని తెచ్చిరి. ఇది ముద్రింపించిన నారు. పీఠికాపురాధీశ్యరులు, 

మల్లాదివారి పాఠములు కొన్ని ససిమైనవి కావని తరువాత విమర్శ 

నములు తలసూపీనవి. ముఖేముఖే సరస్వతీ ! ఇాస్తులుగారి వాజ్మయ 

వ్యవసాయము నిస్సానూన్య మైనదికాన్సి అందణకు నందునది కాదు. 

(ప్రాచ్య భాపాపండీతులలో నిట్టి ప్రగాఢ మైన యభీనివేశము గలవారు 

పెక్కురు లేరు; ఇట్టి లోకజ్ఞతాసంప త్మి గలవారును దక్కువగా 

నుందురు, ఏరు ఆంధ్రవిళశ్వకళా పరిషత్తు “సెనేటు అకడమిక్కు_కౌన్సిలు, 

ఓరియంటల్ ఫాకల్టీ? మొదలగువానిలో సభ్యత నంది పండితులకు 

మన సంస్క 'తొం(భ్ర ములకు నంబంధించిన తీరమూనములు తెచ్చుచు 

నందు గొన్నింటిని సఫలము శానించి యున్నారని (ప్రముఖులు 

ఇస్పృ చున్నారు. ఇది. శొస్తులుగారి లోకజ్జ తకును గుబుతుః 

1927 సం|॥లో శొ(స్త్రీగారి యధ్యతుతనంది“ ఉపాధ్యాయ పండీత 

సరివత్తు” నేయ తెలుంగుజీలలో నలుమూలలం (కాకి దొరతనము 

వారిబేం గొన్ని యుపయోగనులు చేయించుకొన్నది. 

ఇాస్తులుగారి “ సరిస్టతీ భాపారచనలు ' వారి పప్రపూర్తి 

సన్మాననంచిక చివరం (బచురితములయిననీ, అవిమూచినచో గీర్వాణ 

బాణిలో వారికి గల స్రైశిళ్యము నైపుణి వెల్లడి కాగలవు, 
తాల అ ల 
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“ఆంధ భాహానుశాసనము ' అనుజీరుగల వీరి వ్యాకరణ గంథము 

నరు గొప్ప (ప్రతిష్ట, వచ్చినది. ఈయనుఛాననమునకు శాస్త్రులుగారు పడిన 

పరిశ్రమ మనంతము, ఎన్నో (పాచీశాధునాతన (గంథములనుండి 
(ప్రయోగములు. నేకరించిరి. ఈకృవీ. వ్యావహారిక పదశాసకముగా 
నుండుటవలన6 గొందటు (గ్రాంధిక వొద వీరులు ఇాస్త్రు౫ గారిని మెచ్చర, 

పోన్కీ వారికి మెచ్చులక్క. అ లేదు, తోంచి గొప్పక్చవీ. వేసినొరు, ముందు 

నాళ్ళు వారి శాననము శిరసావహించంణల వని జీడు నూచనలు 

ఉఊ శర రామచా(తాంధ్రీకరణము వీరిది చక్కలానున్నది. * అదై (తం 
సుఖదుఃఖ నో ? రి త్యోదిళ్లోక మునకు శొస్టులుగారి యనువాదపుం 

బొందిక యెంత సుందరముగానున్ను ది ! 

సకలావస్థల చేది కష్టనుఖముల్ మై రించునో యేళమై 
వికలంబ్రైన మనంబు చెందు: గనునో విఖాంతి యెందొప్పు వొ 
ర్థగ మందుం ది బెండ్లి యాది మృతి పర్యంతంబుగాం (జేనుసా 

ర్థకనకొ నేయ్యది నిత్యభద్రముయి యా జాంసత్య మేసాొరిడున్, 
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జై దిక(బాొహ్మాణులు, తల్లీ: శేషమ్మ తండి! సుందర శాస్త్రి, నివాసస్థాన 

నము: తిరుపతి, జననము: 1888 'పేగ్రువరి, సర్వజిన్నామ సంవత్సర మాఖ 

బహుళ కాదళీ ముంళవాసరము, (గ్రంథములు: ౧. నీత్రినిధి | వచనము ] 

౨, కొడుపుతీపు, ౩ కపోతకథ ర. విశ్వాసము, ౫. మాన్నా ళ్ళుముచ్చట 

(| ఈనాలుగును ఖండ "కావ్యములు | ౬, (పతిమానాటకము, ౭. కర్ణ 

భారము. ర, మధ్యనువ్యాయోగము | ఈమూండును భా సకృతులకను 

వాదములు | బ్ భగవదజ్జుకోము [ బోథాయనకృ్ళతే (పవాననమునకను 

వాదము ] ౧౦. శృంగార శ్రీ నాధము, [శ్రీనాధుని కాలము, కృతులు 

మున్నగు విషయముల క్రై పే విపులవిమర్శనము | ౧౧. తంజూవూరు ఆంధ్ర 

రొజుల భర్మిక్రము, ౧.౨. కన కాభిేశము [శ్రీ నాధునకుసంబంధించిన 

చరిత్రము] ౧, చొటుపద్యమణి నుంజిరి. " ౧5 (ప్రబంధర త్నావళి. 

౧౫. తెలుగు మెటుంపలు ఇత్యాదులు. 

ఎడ ెజీవీలేని భొపూపరి శ్రమము-గడి బేటిన యుభయసారస్వ్యత పాండి 

త్యములు - వడిగల కార్య దీ శ్రా దతత -శెడిపోని తలంపులు ఒడిదొడు 

కులు లేని తేట తెనుగు కవితారచన - కడచాశిన తా _త్వీకదృష్టి - ఈ 

విశిష్ట లక్షణము లతో (బుట్టిన నముహారచఖితలు వేటూరి ద్రభాకరశాస్ర్రి 

గారు. (దొవిడము చెబుంగుదురు, ఆంగ్లమున వలసినంత పరిచయము, 

అచ్చుయంత్రముల మొగమిలుయగక మట్టిబుంగిన 'తొటియాకులను బట్టు 

కొని కన్నులు చిల్లులుచేసికొనెడి నిరంతర వ్యవసాయము, దానికి 

సాయము “చెన్న వురి (ప్రాచ్యలిఖత పు స్తకశాల్లలోం బరిశోధకపదవి, 

జక్క... వత్సరములు (పఖాకరళాస్ర్రిగా రావదవిలోనుండి మదరాసు 

సండితులజే జోహారులు చేయించుకొనుచుః బరిశోధనము గావించినారు, 

ఈ పరిశోధన ఫలితము శృంగార (శ్రీ నాభాదిగంధద్యారమునం 'దెలుంగు 

వారు చూజలాడుచున్నారు 
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శ్రీనాథుడు (ప్రభాకర ళొస్ర్రీగారికి నచ్చిన మహాకవి, ఆయనపద్య 
ములలోని రహస్యపు మిలశువ అన్నో యున్నుకొని శాస్త్రిగారి శరీరము 

పులకీతేమగును. “(క్రీడాభిరామము నకు సుపిశొలమైన వీధిక (బాసి డాని! 

వెలుయగుచూవీన మహాశయులు పీరు. “వారవిలానము” పీకు సు 

పటుపయగా నానందముద్రణాలయమువనా రచ్చువేసిరి, ఏరొకతీరునకుం 
దెచ్చిన కాశీఖండము వావిళ్ల వారు వెలువరించిరి. (శ్రీనాథుని (గంథము 

లలో నెన్నో పాఠములు (ప్రభాకర శాస్త్రిగా రనూాల్యపరిశోధనము 
గావించి మె _త్తిదూవీరి, 

(ప్రబంధం త్నావళి = బాటుపద్యమణిమంజరి -- శాస్త్రిగారి పరిశోధ 

నపుం బంటలు, * తంజూవూరి యూంధ్రరాజులచరిత్ర * కు వీరురచించిన 

“తడిమి గొప్పది. అంధ్రవిశ్వకళాపరిమత్తు (ప్రకటించిన * రంగనా 
రానూయణము ” నకు ఏరిసహాయతి "పెద్దలు (ప్రశంసించిరి. “తెలుగు 

మెతుగులు? అనుకూర్పులోం బాలంగ్లాొత్మ విషయములు మనము. 

(గహింపంగలుగుదుము. * జీళికవిత ? సేకరింపవలెనన్న యాళ వీరః 

గోండంతయున్న ది. ఇది యిటులుండంగా, శా స్త్రీ గారియా్యార్మికదృ్టి 

సాధారణుల కందడరానిది, _ పర మేశ్వర ్రీత్యర్థవాను సంకల్పముతో ఏర. 
(ప్రతి కార్యము చేయుదురు. యోగనిస్టాగరిన్టత యున్నది, మానస, 

శాంతి ఇారిరక స్వాస్థ్యము ఏడీనవారు ఏరినాగమృుళముచే నుపరిళృప్తులగు 

చుండుట కనుచున్నాము, * న్వయంతీర్లః పరాంస్తారయతి ? ఈయాగాణ 
కము శాస్త్రిగారి పట్ట వర్తించును. మానవసంఘుము విజ్ఞా నవిలసీకము 

కాపలయు సనలగా (ప్రభెక రశ న్ర్రీగారి నంటి రచయితలే తెలుగునేల 

కవసరము, గాంధిమబోత్ముుని పని_తొశయనులు వేటూోరినా! 

భొజ్ఞబంతులు, వీరి * గాంధిరామాయణ సంకలనవిషయము నిటీవల 

వినియుందురు, ఈశ్వర తత్త్వము గుర్తించిన నుసోతర్శుండు గాంధియే 
యని వారినిస్రభము. ఇట్టి శక్త్మియున్నన్ము ఆకునుూూల సీందినతె సడ 
కో లా సవనానరాత్లో ior We వానలా బిట్ల శా ఆలో త భన ఆ = స్లో లో అ శ్లో 
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యడశువతోం దన పాండితీ (ప్రతిభలు చాచుకొనుచున్న పండితుడు 

(పభాకరశొ (స్త్రీ _ ఈ వినయవాదము విను(డు. 

క eres అజువము వాడుక భాను తప్ప .(గాంధిక భావ నాకురాదు, 

ఇంగ్సీషు అనలేరాదు. చిరశ్రవణమున 'నేదో గుతీకిం గొంతయెడముగా 

సర్థమగుట గాని యందు నా శేమా(త్రము నెబుకలేదు. “తెలుగులో 

శదోకొంత తంటాలు పడితి ననుట తథ్యము. ఆంధ నాజ య సౌధ 

నిర్మాణ కర్మకారులలో శీను నొకండ నగుదు ననుకొని కొన్నాళ్లు కూలి 

పనిేసి మట్టి ముద్దలు దూూాసితిని, చేతులు కడిగికొను దశలో 

నిప్వుడున్నాను - నొ యాభ్యాల్నీక పరిశ్రమమునకు సంబంధించిన 

విషయము లితరులకు( జభియవలసినవి గావు... తెలు 

చేను నేర్చిన నాలుగు ముక్కులకు పూజ్యులు, గురువర్యులు నగు 

చెళ్లపిళ్ల "వేంకట శాస్త్రిగారి. గురు త్వానుగహము (వభధానకార 

కము 444222౪ వాజ్ఞియవివయమున నాపై6 గొన్ని యప్పులున్న వి. 

అవి యప్సుడో తీర్పవలసినవి. కాని పెక్కేండ్తనుండి యుపేవతోనే 

యుంటిని, ఈశ్యరానుగ్రహమున ఇ నందుం గొన్నింటి నేని యిం దీర్చు 

కొనంగలుగుదు నేమో |” 
“ భారతి? (పమాధి "కా ర్రికముః 

నిరాడంబరమైన యిట్టి(బతుకు ఆర్థి! ముగా ముందునకు సాగకపోయి 

నను అధ్యాత్థికముగా నందన వనము వంటిది “వేటూరి” వారికీ 

సలీర్థ్యులగు విశ్వనాథ సత నారాయణగారు * (త్రిశూలము ” వీఠరికలోం 

_(ద్రభాకరశా(స్త్రీగారి యుీవ, కిటులు చింతించినారు. 

చేటురి వోరి వ్యాఖ్యలును వీగిక్రలుం బెలుంగుం బాలంతికిన్ 

జీటులుేంగు గందవొడి పెట్టిన పూతలు ; నంతయయ్యు వొ 

-శటికొ పట్టి జీదతన మే భజయింతురు, చెంతయ య్యు నో 

నాటకు గెక్కు-టో ! శలుయగునాయటికి నాంటికి నాంటి కక్ను_టా ! 
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ఛాపావరిశోధకులు, వినుర్శకులు కవులుగా నిపట యస, 
అ యదృష్టము ఒక్క (పభాకరళా స్రిళారిశే పట్టినది. కడుపు తీపు_కపోశ్ర 
కథ - మూన్నాళ్ల ముచ్చట జు మత్త ఏీలానము = భగనదజ్ఞుకము = 

(పతినూ నాటకము మున్నగు కృతులు శాస్త్రిగారు వెలయించినావు, 
వీనీలో సగము ఆంధ్రీ కృతులు = సగము ఖండగ నులును. ఖండకావ్య 

ములు కలకండములు, వేటూరి కవి తెనుగుకరుకుల కూర్పు నేర్చు 
నబ్బురముగా నబ్బించుకొన్న చతుకుండు, పద్య = ౫ద్గముల రచన 
మంచి చిక్కగ నుండును. సెద్దనవలె రచనకు గొప్ప బింకను నిచ్చు 
నమర్గత యున్నది, ఎజుకం దవిలిన ొకనీసము (నాసెవ, 

కురులు చిక్కొర్చి దిక్కులు గాంచి కోలాంచ 

లము లద్దుకొని కొంచేలం దోలంచి 

మొగము మంగళసూ[తమును నోలగందంబు 

పనువునం బూసి మన్ విన్నది చి 
గుమురొత్తు వులకల నిమిరి పొక్కిలిబంటి 

నీట నీరెండ మైనాట డిగ్గి 
గుమ్ముడీ మూటగా గూర్చుండి చిగురాకు 

దొప్పదోసిళ్ళ సీ రప్పళించి 

దరిని గల (వాహ్మాణుండు మంత్రములు పలుక 

నల కనకగా త్రి కృన్టలో జలక్ నూ 

గరలం బోసిన పొంగు బంగార మనలో 
నంగ కాంతులతోడం దరంగలాడ, 

“కదడుపుతీపు) లోనిది, 

పదముల కుదిరికన్కు భావము ఫొదుపును (గింది పద్యములలో 
నరయవచ్చును, 

my. . 
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బాలింతతనము తోడ 

సూలింత తనము నచ్చి సోలించుట ని 

ల్లాలికిం బని తోడని నెల 

కాలికి నొక దాసిపకు చు: గుదిరిచ నతయున్, 

ఎల్లి దానివేకు నల్ల నిచాయది 

వయసు వదియు నాజు నత్సరములు 

కూరి నాలి నేసుగొనుచుంటెడిది గానం 

జికా. నయిన మేని ఇచెలువు గలది- 
“మాన్నాళ్ల ముచ్చట నుండి - 

జ్రవ్యొల్ల నిబ్రాగుననుండ (గా, శాస్త్రిగారు “వాగతి యను ీర్షి కతోం 

గొన్ని పద్య సులు రచించిరి, వానిలోం గొన్నింటినే యిట (బ్రదర్శిం 

తును. సాహిత్య సరచకార్థ స) చేవ పుగా వారు గుర్తిపంగలిగిరో 

తెలియ గలుగును, 

అంబన్ సరస్యతిళ భా 

వాంబరఏథీ విహార నే ధ్యానిం 

వం బూనిలి నాఫావం 

బంబరపీధిన్ పువోవిబోరయు సలిపెన్, 
# 

అకొగము కీసి శరా చితిం 

బై క బయికి నింక? బైకిం బయికీం బయికీన్ 

దూకుచు నెట్లో పోయిన 

పోశై నాభెన మెందొ పోయెం బోయె 
* 

అనంత మున యాకనంబునందు నెందొ మెట్ల యే 

మనన్ గలక్ చుపొకి గుంటి యంతకంెటు వేగమై 

56 
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కనుంగొనంగ రాక పోక గం(్రగోళమయ్యె $ నొ 

మనంబు, చేను లేము = మేము మాయమ మయ్యె నయ్యెడన్, 
త్ల 

మూర్చ యే మొ లోన సమూల్లు వినంబడె 

నునుటు గల దొోొకింత మసలినాండ 

తోయి నొడలిలో నెదో వేతన-యటో (గ 

్సీంంప నాన్వభౌవ మింపు లాలి 

ళ్లు 

'జానిగుర్తు పట్టి యానంద మందితి 

స్తై దాని నంటి పట్ట కంటి 

(వజ్ఞ 'వెలసెం గన్ను పఆవీతి; నది లోనె 

లోని కొంచు వెలికి రాన రాదు, 

(పభాకరశాన్ర్రీగారి తొత్తి (కోదృష్టి యా పద్యములలో సుస్పష్ట 

పడుచున్నది, కవితొపారభ్యుసును గుజీచి వారి సందేశము మనము 
మననము బేసికోవలసియున్న ది, 

“ఠా త్తి (కునలో కవి'తాంకములును, కవిలో తా త్రిక తొంశము 
లును గూడ ననుగతము లై యుండవద్భుకు.,.,. తొ త్తి (కుల తత్త 

జ్ఞానము ఇరుగూ. పెరుగ, తీన్న్ఫూ గున కవితలో తాత్తి [క్ 

'తొంశములు పెరుగంగా పెరుగ సంభమున తాత్త్విక తాశ్రద్ధ పెచ్చు 

"పెరుగును, అపుడు కనిత తేట జేరి క్రమపరిణామముతో. బరమార్థ 

పరాయణ మగును. కృ(తిమ కపవితొవిడంబనముల కపుడు కౌ వుండదు, 

కవి కవుడు సత్య(ప్రతికృతి కల్పన నునావశ్యక మగును. సౌందర్య 

సముచిత మయిన యా సరమార్థ మే, అనయా సత్యమే యప్పుడు వాబ్ళ 

యాకృతిం చొల్చును. పదునాటువ న్నె బంగారమును మించిన మేనిసౌరు 

గల శుద్ధసా త్తి రక్ కేశో ఏిరాజితునకు బంగారపు టలంకారములతో, 

బనియేమి $44462 44 
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ఇట్టి దివ్యసం దేశము లందిచ్చు రచయితలు మహాత్కులు కారా? 

ప్రభాకరశా స్ర్రీగారి జీవితము మనరచయితల  కొరవడిగానుండ వలసినది, 

తిరుపతి కళాశాలలో నుపాధ్యాయవృ త్తీలో నిపు డున్నారు. (గ్రంథముల 

వలన గొంత రాంబడీ నచ్చుచున్నది, ఇది యంతయు నతిఖ్య భ్యాగతుల 

సత్కారమునకు వినియోగింపం బడుచున్నది. భోగ త్యాగములు 

సరిగా నలవజుచుకొన్న వారిలో శా(స్ర్రిగారిది యు _త్తీమస్థానము, మతి 

యొకటి ౩ సమాజసంస్కా-రమును వాంఛించుటయే కాక్క ఆచరించి 

చూపుట వీరిలో గొప్ప విశేషము, (క్రీ విస్సా అప్పారావుగారు ప్రభా 

కరశాస్త్రులుగారును విభిన్న శాఖీయు లయ్యును వియ్యమంది రనుట 

ఇెస్పందగిన విషయము, ఎన్నో విళిష్టలతణములతో నిండారియున్న 

వేటూరి పండితుని సాహిత్యసేవ ఇాశ్యత మైనది, ఆయన డ్డి రాజ్య 

చరిత్ర పరిశీలనము, చార్మిత్రకులకు మేలిబాట చూసినది. ఆయన వీకికలు 

మహాగంథములై. పొలుపారుచున్నవి. అంధ్రకవిక్క, అరసున్న ఆంధ్ర 

లిపి సంస్కారము, వింతనిభుంటువులు మున్నగువిషయములపై వారు 

చర్చించి (ప్రకటించిన సత్యములు మజుచిపో రానివి, ముద్దుముద్దుగా, 

రస కుల్యలుగాం (బ్రవహింప' జేసిన వారి ఖండకావ్య రచనలు 

సమాస్యాదింపం' దగినవి, ఛాపూంసారస్వత పరిశోధనములందు (ప్రసిద్ధు 

లైన (ప్రభాకరశా(న్రీగారి జీవనము విద్వత్కవిలొ కమునకు విజయ 

వై జయంతిక 
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1890 
జన్మ స్థానము : వీశాఖుపట్టణ నుండల యులోని పొందూరు దగ్గిలా నున్న 

ఆనంద పుర ము, (పక్ళికనినాసయు | ఆఅనంతఫురకు, జననము 2 1600 ళం 

(గ్రంథములు : మతము = ౧. అధర్వ వేదము [మూలను (ప్రతిపచార్థము 
తాత్పర్యము] ౨. బు గ్వేదసాయన | భొప్యోపో వ్రైరీనునకు తేలులు] 
3 భగవద్గీత | కం ట్రవ దనము] ఇతగోగులు, సగ్టిస్థతీం ధను ల ? ఆపస్తంబ 
ధగ్మన్మూక్ర నులు ఎ, గౌఠమధర్మనూ్యత్రములు [ తయింగు వచనకు ] 

ఇత్యాదులు, ఇతర ముత।గంథములు !. ౧ (శీవిటకములు ౨, ధమ్మ 

పదము 3. అళోఖుని భర్గ శాసనములు | సాలిమాలము, సంస్కృతము 
తెలు భోం గొతమ బుద్ధుని జీవితము ౫ జై ననుగేను ఇం శె వసీద్తాం 

తము 8. బసజేళ్ళగుని జరిభ్రను రొ, అహ్మాశ ని ద్ధాంతము ర" కురొను 

' నరీవు _ఇస్టాముముూలగంథ రు నకు తెకుయగు] ౧౦. బులు [పాశ 

(కొత్త నిబంధనలకు తేల దగు] ౧౧, సగ్యమతీ సొమర న్టయు.. సంక్క్కుడ 

భాహిక్ఫృతులు 3= ౧. నీధ్రాంత క “ముది (మూలము, తనుంగు వివరణను] 

అలి. విక మాళ్వ స్టౌ మోయము- ఇత్యాదులు, శాస్త్ర ౦థములు 1 

౧, రర్కుంసంగ నాము ౨, కిశునున ళ్ళాస్త్ర కు ఏ, (పనన ౪ మ్ర్రను ఇత్యా 

దులు షరి ళా త్రుయంథములు, చరిత్రక్ళతులు te Sa, (గ్రరు, రసా, 

సీనా, జపాను, బర్మా, ఆం ఇత్యాది బే డర్శిత్రములు మొత్తను 
20. జీవిక చర్చి త్రేములు ; గాంధీ చరిత్ర, టాలొస్టాయి చరిత్ర మున్నగునవి 8, 
భాహాళాన్త్రళ్ళతులు == ౧. ఆంధభోసా చరిత్రే (2 భాగములు] 
ఇత్యాదులు మొత్తను 8, సంస్కృతే యపొళ్ళళొది వాబ్బయ చర్నిక్ర 
(గ్రంథములు 14, ఫాహిన్యయం బోధినులు 15, విద్యావిధాన (ైగంథ 
ముఖ మొత్తను 10, అంధ వాబ్మయ చరిత్రము [10 నంపుటనులు] 
కని జీవిత గ్రంభములం మె త్తు 20, నాటకములు నం ౧ అంబ లేళ 
బీజండి శిఖండి ౨, అక్వళ్థాను కీ అచ్చి లేక్ శాపునలపు ర, "పెండ్లీ 
౪ బాటే (పరికోధకను] ఇ. నాటక బాటను, (వోస్యము] 
జ శిమ్మరును, తొ, బొమ్ముపొత్మికలం ౯ నుధురంతికీ ఇత్యాదులం 
ముర్తరు 20, పద్య శావ్యములు = ౧, రుబొయల్ "ఉమార్ ఖయమి: 

్లి | ళ్ 
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2 తు క్రాంబ 5, ఇపాొనుజేక కనిక | తొలిసంజ- 'కెలిచాయలు] 

ఇత్యాదులు “వింత్హిము Ll. నిభుంటునవ్రరు ఫా ౧, సంస్కృ తాం(ధ్ర 

నిఘంటువు, ౨. ఆచ్చికపద నిభుంటువ్ర, క, నన్నయ భారత పద 

కోళము రో, తేనుణగుసామెగలు [1,50,000 సామెతలు తెల గుదేళమ 

లోనివి] ఇత్మానులం 18. 

WORKS IN ENGLISH 

(1) Translations from Tikkana, (2) Transla- 

tions from Potana. (3) The songs of 

Tyagaraja (4) The dance of the Rain-drops 

(Modern Poetry,) (5) A Survey of Telugu 

Literature (6) Modern trends in Telugu 

literature— 

పయిని “ఫీరొ-నం బడిన (గంభథయులలోం గొన్ని మా(త్రము ముద్రితములు, 

డాక్టరు చిలుకు *6 నారాయణ రావుగారి వేరు తెలియని వారుండరు. 

అయన ఎమ్, వ. పి హెచ్, డి, ఎల్, టి. అనంకపురము ఆగ్రేయా 

(శ్రమము వారి యంనికి, కాని, ఆంధ్రభాషాచరిత్ర (ప్రణారమునకు 

నారాయణ రావుగారు యానజాం(ధ్రము నంచారము చేయుచుందురు. 

ఇప్ప, వారి వయస్సు షష్టీ. ఈమ: దిమిలో భావవుప్టీ కలివింం దెలుయగు 

చళమే కాదు భారతభూమి సర్వము వర్యటింపం గలుగుచున్నా రు, 

ఈమానిసి భౌతికముగా (ద్రఢిస్టుంయశా.డు. “దర్భపుల్ల వలె సన్న మైన 

గాశత్రము. ఒకకన్ను కొంచెముమెల్ల, మజ వ్యక్తిని జూడలా, సపాడ 

లక్ష్ాపుటల పరిమితిగల నాజ ]యుమును సృష్టించిన మహారచయిత్ 

యాయనయేనాా అని సంకయించుకొనునంత్రటి చిత్రము. ఈ నడుమనే 

కర్ణాటక జేశయా(త్రలో భా ర్యాడ, నుబ్బళ్ళీ, చిజూపురము, 'బెళ్ళ్భ్ళూరు 

మున్నుగా నెస్నో పట్టణముల సంభారము గావించి యాంధధవాజ్ఞయ 

(పళ సి నుగ్గడించివచ్చినారు, దర్శంగ, భారణాసి మున్ను గానున్న 
CU 1. 
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పట్టణ ములలో నున్న అఖ ంభాంగరచయి కల మహాసభలోం చాలుగానీ 

తెలుగు. దేశభాష. విళిష్టతయిట్టిదా ! _ 'యనిపింపం జేయునటులు 

మాటలాడిశారు. ఆంధ్ర రాష్ట్ర) ప త్యేకితీకై ఒదుముగట్టిపనివేయు కర్మ 
ఏరులలో నారాయణరావుగారు నొకరు, ఆయనది వ(జ్రసంకల్పము, 

ఆయన కావించిన భెపూ-వాజబ్మ్యయ చర్మిక్ర పగిశోధనము లనంతములు, 

అం(ధ్రవిశ్యవి ద్వా యము ప్రకటించిన రెండు పెద్ద సంవుటములలో 

నారాయణ రావుగారి భాపాచరి(త్రపంశీలకశ రూపము గట్టియున్నది, 

ఈ [గ్రంథము రావుగా౦ సేవకు లము మే కాకుండ, మనభాపకు మండన 

మును, ఈ (గ్రంథ ములో గ తొనుగతిక మైన విమర్శన వృ; కొక్క, సొంక 

మైన పగశ్రమము హాద్భుగా నున్నది, అది కారణముగా నిట్టి క్భతులు 

సక్కు_కొలను నమూరాధన యోాగ్యయులు కాయగలయని,. తెనుళప 

నకు (దావిడ భాషా సంబంధ మునుగుతిం ది నొజుపీన “కాల్ డెల్’ సిద్ధాం 

తమును గాదనుచు నారాయణరావుగారు చేసిన యమోాఘ కృషీ 

వారి “అంధభాసూచరిత్రి మేలిపంట, ఏరి సిద్ధాంతములస్రై రానాంక 

నులు వేలువడుచుండుటయు గమనించుదున్నా :ఘు, వమైనన్కు ఒకరి 

దారి ననుకరంచుచుంజేసిన వినుర్శనముకంయక, స్వతంత్రం చేసిన 
నిమర్శనము హృదయములకు సాత్తుకొని నిలవగా నుండుటకును వీలగును, 

ఇట్టి స్వతంత్ర పరిశ్రమము నారాయణరావుగారిని వలచినది. నాబ్బయ 

చరిత విషయములో నారాయణ రొవ్సగారి జారులు ళొన్ని పొానూణీక 

ములు కావనుకొందురు, ఈ నిషయనున చేను బొత్తిగా నజ్ఞు,డను, 

చరిత్రపరిశోధన మొక బండపనియనియు, చరిత పరిశోధకుల 
హాదయనులు రసోర్లీములు శొననియు ననుకోనుట పరిపొటీ, అడి 

నేటి. శాలమున ఇఛాంభొగము తగ్గినది. (శ్రీ) (ప్రభాకరశాస్త్రి, సోమ 

శీఖరశర్శు ప్రభృతులు ఇరువై పుల వొడిగల సండీతులు, నారాయణ, 

ఇావ్ళగారినిగార్లి ఈోాచించినపుడు. పీ శేశలింగముసంతులుగారు స 
బా pm -. = am ~ et som re య re nl శ 
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ణకు వత్తురు, పంతులుగారు చేరుగొన్న చరి త్రశ్లో ధకు లే. చారి కవితో 

కళాభిరతియు జగద్విఖ్యాతీము, కావ్యములు, (ప్రహసనములు నవలలు, 

నాటకములు వందలుగా రచించిరి. వారివలెనే పరిశోధనశ కి కిం దోడు 

కనితా సౌందర్యను నుపాసించిన కవులు నారాయణరావుగారు. ఫీర్రి 

ఆంబి అలా “అచ్చి” ఇుదలయిన నొాటకములకు( జెలు:గునాంటం బీరు 

వచ్చినదిః నవ్యసాహిత్య పరివత్రు స ఎస్థాపకులలో, అధ్యత్తగణములో 

నారాయణరావ్సుగా రొకరుం అభ్యుదయ రచయితలలోను వీరికి సభ్యత 

యున్నది. అనంగా ఆధునిక సాహిత్యదృష్టీ ఫీ కత్యధిక ముగా నున్న 

దనుట. ఆయన పద్యములు ఛందో బంధమున (వ్రాసెను, పాటలును 

(వాయును, *మహానటుని మయూరనృత్వము అను చీరుతో కాళిలో 

జరిగిన అఖిల భారత రచయితల మహాసభలో ఆశువుగా. "బాడినగేయ 

మొకటి నారాయణరావుగారు (వక టించినారు. అడి కొన్ని చరణములు 

మనవిజేసెదను, అజువదియే-డ్లు నిండిన రావుగారు, ఈపాటలో ఇరు 

వది యేండ్ల యువకుండ్రై కనివించుచుండె నని నా కానందము, 

ఈసదామహాశ్థ శాన = వాసీ కాళిశొవిభుండు 

విశ్వనాధుండిపు డిజేమొ - యా చిదంబర (ప్రచండ 

కాల మేఘరాళి జూచి = యానందం బంతకంత 

కతిశయింపగా మయూర - నృత్యముతో మూదలించి 

నంది"కేశనాట్యరీతి - డుంఠినాధ లాస్యఫణితి 

మించి తొండపవించె నేం డీజే ము - రండు గణనాధులు |! 

% 

కాళ్ళకు గజ్జెలు = కటిమై ఫులితోల్ 

హస్త, కంఠ, భుజ - మస్తక ఫార్ 

కర్బ భూవణుండు - మహానటుడు 

నృత్యమాడు లాస్యమాడు 'తాండవించ్లు 



448 ఆంధ రచయితేలు 

నోంకార (శ్రుతితో నారాయణ రాయరచిత 

గీత మునకు నొ సహృదయసభ్యు లెల్ల 
తశాళగతుల జతులతోడ మనోఏథి 

'తాముగాడ తాండవింప. ఇదిగోన్ఫత్యము 

భారత భూమి నాయన్య దిశా 

(పచలిక రుంరూ ను+రుత (వేరిళం.ై 

ఛారభొ రాలస. టై (కూకడ్భక్ మ్షోభితంబై 

తధిగిణ తళంగా్ 

తళంగ్ |! తభంగ్ ! తళంగ్ 

వ్ల 

ఇదిగో ఇదిగో [పచండ తొండవ మిదినో, 

పాకీస్తా౯ా - (దవికస్తాళా 
లా సుసాక = చంేస్తాన్ 

ఖిణిల్ | ఖణీల్ | 

ఢమా ! థామ్, 

ఈ యాజేశథయు నవీన కవులలో నందటికిని లభింపని యా వేళను, 
నారాయణ రావుకారికి జీశ మనలా భావ యనలా నెక్కడ ళేని 

యుత్సాహాము పుట్టుకొని వచ్చును, వీరు న్యానవారికభొసా వాదులు, 
గిడుగువారి గురుత్యము, ప్యావహోరికభాషలో రనవంత మ్రైనట్టిదియు, జీన 

వంత మైనట్టేదియు నగు వూార్లము (గ్రంథరచనానుకూలమైనది యున్నదని 
నారాయణరావుగారు సనిదర్శనముగాం జూటుచుందురు, ఈయన విమ 

ర్భనము మోమాటము లేకుండ సూటిగా. బోవును, *“నజీవభాస ను 
గూర్చి నారాయణ రావుగారు నిమ్మంర్షి చి (ప్రకటించిన యభి(,ప్రాయమిది;-, 

“= ..సజీవామయనంగా, , ,జీవముతో కూడిన భావ, (పాక్ళత జన 
భాపిళఈమైనధావ, ఆ (పాళ్చ్ళతజను డిస్సటివాడే కానక్కరలేదు, వనాటి 
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వాడైనా కావచ్చు. (పొాళృతానుభనములు నాొభొవలో ఎన్నడైశా 

వ్య కృ పరిచిఉంశే అది సజీవభాపీ. అవుకుంకా. కాబట్టి యాలక్షణము 

కలిగి ఉన్నంత సేపున్నూ కావ్యభావ సజీవభాన శాదనడానికి వీలులేను, 

కావ్యములలో ఉవయోగింపబడక పోయినంతనమూ(త్రమువేత అది సజీవ 

భావ కాకపోదు, భాషూ్య(పయోజనము సీద్ధిస్తున్న ంత నేఫున్ను అది సజీవ 

ఛాపే, కాని అభాన, శీవలవ్యావహోరిక మై న్థూలజగటత్ర ఎవొరములో 

ఉన్నా శావ్యజగత్తులో తాండవించి సూత్తే గృందియ(గాన్యాము 

మాత్రమే అయినా సంస్కృత వాణికి లత్షణములుగా ఆలంకారిక 

శేర్చజిచిన దశవిధ గుణభూపికమై దశవిధ దోవ వర్ణిత మై నునోవార రన, 
రీతి పాకశయ్య్యాలంకార శోభితమెఉం టే అంగ ఆదర పాత మూతుందని 

వేరే చెప్పనక్కరలేదు. భాపూశోభ కుపకరించి జాని జీవమును 
(పకటించే విధానము నాలంకాకికు లేర్పరించియున్నారు, ” 

భాషా = వాబ్బయనులకు, నిరండరసేవ గావించు నారాయణరావు 

గారి విద్యాఫ్యాసాదులను గూర్చి ముచ్చటించు కొనవలయును. ఆయన 

జనస్థానము విశాఖపట్టణ మండలములోని ఆనందపుకచు. కోన్సి 

ఆయనకు రాయలసీమ వారుణానే పరిగణనము. శేరిట్టనను, నారాయణ 
రావుగారిది. తెలుంగు బేశము. సర్వముకు, ఈనీనుల టై్యైతభొవనము 
నళించినగాని మనకు ము క్తి లేదు, 

వర్హాకిమిడి కళా శాలలోను విజయనగరము మబహోరాట కళభాాల 

లోను రావుగారి అంగ్ల విద్యాభ్యాసము, పిజయనగరములో నుండ ౫ నే 

సాహిత్య కృషికి బీజానాపము జరుగుట, మదరాను. విశ్వఏద్యాలయ 
మున, తెలు్క కన్నడములలో: బట్ట భదతొా లాధము, తరువాత 
ఫోొలంది కాలమున కీ నారాయణ రావుగారు “జాక్ట రు ఆఫ్ ఫిలాసఫీ, ఈ 

బిరుదము 11 న శతకములోని తెలుంగు రచనను గూర్చి బోసిన పరిశోధ 
ధ్? 
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నమునకుం బంట అనలు, నసివాంటికుండి రావు గారికి భాపూ-ాసారన్యశ్ర 

చరిత్రపరిశోధగతగో మంచియాస్థ, బోధనభాతుర్వము వఏీరిది గొప్పది, 

విశాఖమండబముళలోని “అరసవిల్లిలో "ందు పాఠ సాలలు నారాయణ 

రావుగారు చెఃకాల్సిరనలా, ఆయన సేనణరాయణత యెట్టిదో 

భావింఫుండు. ఆపాఠ శాలలో నొకటి రై తుపిల్హ లక్కు, “రెండవది హారిజను 
లకు నుపయోగింగునవి, న్యనసొయను మోంద రావుగారి కెంతో 

నుక్కుప, గంజాం జిల్లాలో జరిగిన నూతన వ్యవసాయ పరిశోధనపు? 

బోటీలో వీరికి బంగారు పతకము బహూాకృతి లభించిసది, ఉత్రరసర్కారు 

జిల్లాలో ఇంన్రీము బోధనళ క్రీ (పచార ను జేయుటకు ౮౫ “ఇన స్పెక్టర్ 

అఫ్ నూలు” ఉన్యోగము రావుగారి క్రీయయుడినది, ఈ యవకాశ 
ములో విరు జర్మను- అమెరికా సంయు కృరాష్ట్ర విద్యావిధానములను 

గూర్చి తెలుస బభారముగావించిరి, తరువాత్, అనంతపుకము కళా 

శాలలో నాణార్యకము, సుక్భహీతేనొనుధేయులగు నెందటో శిష్యులు 

రావుగారి వేరు చెప్పుఖొనుచున్నారు. ఈయదృష్ట్రము వారిది మెచ్చ. 

దగినది, మదరాసు, మైసూరు ఉన నియా విశ్వవిద్యాలయ నులలో 

నెన్నో సంభుములకు వీకు సభ్యులుగా నుండి గారవముల నందిరి, రాజ 

నుహేందవరము నందలి “ఆం(భేతిపోన పరిశోధథకమండలి కిం బెక్కు 
కాలము అధ్యక్షులుగా నుండి నారాయణరావుగారు చేసిన పరిశోధన 

కృపి, యమాభఘమైనది. ఆ మండలికి తాళపత్తగంథములు కొన్ని 

వందలు ఫీరు దొరవనోసిరి. బాల 'కొలమునుండీ సేకరించిన భళిలా = 

తాను శాననములుు నాణెములు నుండలిశే యిచ్చి వై చిర, ఈ యా 

దార్యము చారిత్రకులకు శిరోథార్యమ్రనది. రాయలసీమలోని కృన్ల 
జేవరాయ వి ద్యావీఠ సంస్థకు స్థాపకత్వము, ఆధ్యత్యము నారాయణ 

రావుగారిది, ఇట్టి భాసా లోకోపకారకములగు కార్యముల నలన 

జబుకూరి వంక తిలకుండు మాయని యశస్సు నంపాదించెను, 
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నారాయణరావుగారు (వాసిన (గంథనులు శతాధికములుగా 

నున్నవి. ఆయన సారనస్వతమునకు సంబంధించిన (పతిశాఖలోను విలువ 

గల వ్యవసాయముచేసి యెన్నో కృతులు వండించెను. నవలలు-నాటక' 

ములు-జీవిత చరిత్రములు-భాహాచిరి త్ర ములు--పద్య కావ్యములు-గేయ 

ములు--ఇవన్నియు (వాసికొన్నారు, ఉపనిషత్తులు, భగవద్లీత, అధర్వ 

వేదము ననువదించినాగు,  *“ప్రపంచమణ[గంథమాలి నెలకొలపి పెటి 

నొజ్బయములలోని రచనలు అతెసుయం లోనికి జాలం బరివర్తనముచేసి 

యిచ్చినారు, కురాను వరీఫ్పు-జెండా వెస్తా ఇత్యాదులు. నారాయణ 

రావుగారి లేఖని శతాధిక (గ్రంథములు సృష్టించినది. ఆయన వాజ్బయ 

తపస్వి ; సారస్వశయాజి నాజ్ఞియ ద్యారమున చేశారాధనము, 

ఈశ్వర నేన సాగించుదున్న మహాశయుడు, 

శ్రీ రావుగారి కృషిని గుర్తించి (బిటిషుదొరతనము 1947 జూనులో 

'మహానుహో సాథ్యాయీ బికుగము నిద్దినది, నాండు ఇండియా 

(ప్రభుత్వము, పర(సభుత్యములిచ్చిన బికుదములను నియేధించినంద్దు 

వలన వీరు దానిని స్వీకరించలేదు. 1947 నవంబరులో కాళీ సంస్కృతీ 

విద్యావీఠము “మహళో ఫా థ్యాయి బిరుదముతో జోడు సాలువల నిచ్చి 

రావుగారిని నన్నానించినది, ప్రీ సొటకరచన, విమర్శన ఫక్కి- గమనించి 

“ఆంధ్ర బెర్నార్డుపా” యనియు వ్యవహరింతురు, సత్యమైన సేవా 

పరాయణత గల కళా ప్రపూర్ణులకు చిరుదభారముతోం బనియుండదు, 

ఓరిదిం - పరిశ్రమ సేరిమి  (పతిభొ వ్యుత్పత్తుల నేరిమి కలసి చిలుకూరి 

నారాయణ రాన్రవేర చెలసినది. అనంతచురమున, ఆ(చేయా[ కను 

వానములో నువని(త్ర జీవితము గడుఫుచున్న చరితార్థులు వారు, 

తతత 
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1891 
జన్న స్థానము మీనుమించిలిపొడు ఆహారము, నివాసము (ప్రక 

తను మదరాను. జననము: 1891 సం, రచనలు = ౧, అం(ధవీగులు 

౨. అమరావతీన్తూపము, 3. చారిత్రకవ్యాసచులు ఈ ఆంధభ్రదేళచరి శ్ర 

సంగ్రహము ౫ రోహీిణీచం[ద్రగు ప్తము [నవల] ఎన్నో వ్యాసములు, 
శాసన పరిస్కూూరములు, పీఠికలు మొదలగునవి, అఆంగ్ల్య్రంథములు !- 

1. Forgotten Chapter of Andhra country. శీ The His- 
tory of the Reddy Kingdoms. 

కేంటిచరిత్రపరిశీలకులలో సోమఢశేఖరశర్శగారి స్థానము మహో త్తను 
మైనది, కొనుజ్ణాజు లత్ముణరావుగారి తరువాత (బామాణికత ఏరిజే 

యని తెలుప వారికి, జక్కుని విశ్వాసము గలదు, లక్షుణ రావుగారు, 

పీరభ।దరావుగారు తోలుత' శర్శ?ారికి లత్యుభూతులు, నిజ్ఞానసర్యస్య 

రదనలోం బెద్దకాలను: లత్యణ రావుగారి! శర్మగారి సొహశియ్యసంప త్తి 

చేకుతేనది, నిశితమైన చూపు -- నిర్ధులమైన మనస్సు -- సవాజమైన 

కళారసికత = సందర్భ శుద్ధమయిన వాక్కు. = నిక్కవుయిన చరిత్ర 

జిజ్ఞాస -- నిరంతరాయ సంస్ సరిశోధనము = ఇన్ని నుగుణములరాశి, 

భరగారనలా సొధారణుడుకోడు, శొననపరిపష్కూరములో నేడున్న 

వారిలో వారినిదాటిననా కుండరు, లిసీఛా స్త్ర మాయన చక్కగా 

చెటుగును,. “శాసన దర్శనమునకు లిపిరనాస్యజ్ఞత నుధాంజనము, ఆ 

మీలి కాటుక శర్శగారి సొంతము, ఈయనసం[గ్రహించి (ప్రకటించిన 

ఇొసనము లిన్ని యన్ని యని యెన్న జాలము. (పొచీనదవ్షి ఇహీందూ 
దేశ చరిత్రము సర్వము శర్శగారికి? గరబదరము, బొద్ధయుగమును 

గూర్చిన వీరిపరిశీలన ము గొప్పనిలునగలడి. "రెదయుగమును “కార్చిన ఫి 
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యమాఫుము నపూర్యమునగు నిమృిష్టవిషయ సందోహము మహా[గంథ 

మెనది. సాతవాపానులు -- చాళుక్యులు ఆ కళింగ గాంగులు -- కాక 

గీయులు - వీకవీరియుగములను గాలించి సరమరవహాన్యము లెన్నో వెల్ల 

డించిన పరిశోధకతీల్ల బాలు మచ్గింపల్లి నారు, నిజమున కాయన గొప్ప 

యున్యోగములో నుండవలసినది 3 లేదా మహాధనవంతుండుగా నైన 

నుండ(గిదన పాండు. (వస్తుతమిో'రెండును నెజనున్న లు, ఆయనకు విడవరాని 

మహోదో్యోగము పరిశోధన మొక్కకు. ఆయనకున్న మహాధనము 

అంధ్ర వాబ్బయ ముక్క. యే. తెలుంగునారి పూర్భసంస్కలి (తవ్వి (త్రవ్వి 

తండములయిన న్యానములలో మనకందిచ్చిన శర్మగారు పూజనీయులు 

శాననపరిశోధకులు, భాషపూవరిశీలకులు నై నవారికి సాధారణముగాం గళా 

విలాసములు “తెలియవు, అది హేతువుగా, రచనా సౌందర్యమును 

వారు ప్రదర్శింపలేకపోవుదురు, శర్శగారి కటులు కాదు. ఈయన యెన్నం 

దగిన కళార్ణ్రుహవ్భృదయముగల వ్యక్తీ: కవిత్వము లోతు 'లెజుంగును; 

కళల నెన్నింటనో పరిచితియున్న ది. అందుకే యాయనరచన సహృదయ 

హృదయములను స్పందింపంజేయు మాధురీ మార్షవములు పొదిగించు 

కొన్నరచన, (గ్రాంథిక ఈ వ్యావహారిక ములు అండును వడిగా, చాండీగా 

(వాయంగలుగుదురు. గవానములయిన చరి (త్ర విషయములు పరి కవి 

త్యములోంబడి సొలభ్య నాల్లభ్యము లై (పజాసా ధారణమునకు సుఖ 

లభ్యములగును, అ వేళోళ్చాహనులు జనింపంజేయు నింపయిన రచన 

శర్దుగారిచేతిలో నున్నది = ముచ్చటకుం గొన్ని మచ్చుపంక్తులు వ 

“ ,, ,,..వామనుయ తనపొదత్రయమునే ముల్లోకముల.. నావ 

రించినట్లు భారతధర్శ సంస్కృతి యీామూాండు (ప్రస్థా నములయందును 

దిశాష్టకము సాగక్రమించి యతిశయిల్లి నది. అప్పటికి నిప్పటికిం (బపంచ 

చారి త్రమున ధర్మ సామ్రాజ్యమును : స్టాసింప యత్నించిన వారును 

స్థావించినవారు. నొక్క భారతీయులే. భారతీయుల ధర్భుసంస్కృ్భతి 



454 ఆంధ రచయితీలు 

సామ్రాజ్య చారిత్రము అపూర్వచైంన యొక ధర్మ విజయ గీతము; ఒక 
అహింసావిజయగాథం+ అది భారతీయుల మంజుల మధుర మనోహగ 

స్వాన్నీక గానము, 

వమో ఎవ్వరెటుంగుదురు, ఎప్పుడు పుట్టిపెరిగి అంతటి పెద్దవాం 

డయ్యనో ) ఎంత కాలమునుండి యచ్చట ని రాసముండెనో ? చరిత్రక్ష 

కొంత ప్రాజ్ఞన వచ్చునాంటి శే అఆయుమ్మంతుండయిన అర్యకు మారు(డు 

భారతభూమిని పచ్చనిప్రై రుచేల నడుము, సనలక్ర్రీ అంగాలు దిద్దుకొని 

సాంాటవీ నీనుల మధ్య ఆశ్రనుపదములు నిర్మించుకొని పర్ణ కుటీకము 
లందు కర్శపరణంత్రుగ్తై విరాజిల్లెను ముం దగ్నిహోతముతో 
పొర్శర్టములయం ద్ ధ్యయన పరాయణా దింన ఇత్ర బృందముతో 

'వేదయుకు),. లు వల్లె వేయుచు నెడనెడ సామగానము నొలవీంచుచు తాన 

(తొక్కి.నంత జేర భూతలమును కర్యని బద్ధ ముగన్కు ధర్భనిబద్ధముగను 

గావించి తసచూపు (పాంశకినంత అక్కు తానే జెద్దనని గడ్డకు సవరించు 

కొనుచు దర్చసుతో (పవర్తిందిన కోర్భఫీరుం డతండు, జగ త్తింకన్ను నిద్రా 

పరవశమై యుండంగనీ తొలుదొలుత మేలుకాంచి ెలిని తెచ్చుకొని 

పెద్దజీకము వహీందిన (ప్రోడ యతఠీ(గు, బివ్య రలు, గుదురు? ఎప్పుడు 

పుట్టి పెరిగి యంతీటి"పెద్ద వాం డయ్యెనో ) ఎంతకాలమునుండి యచ్చట 

నినానముండెనో ?)....44 *? 

“చారి క్రకబ్యాననులు ) 8 వుట 

చక్కని తీరుదల యిట్టిరచనలో నెన్నో క్రొ త్రవినయములు శర్శగారు 

తెలుగువారి కిచ్చుచున్నారు, విజ్ఞాన దృష్తీకీ మళ్ల ౦పల్లి వారి జీవితే 

చుక వసంతోరానుము, ఆర్థిక దృష్టిలో, ఆయన నిరంతర (శ్రనుజీని, 

బాల్యమునుండియుం 'బీదణీసుకిం "బొలువడీ విజ్ఞాన నమార్థనను చేసి 

థొనును. మనుగడలో నోడుదొడుకులు, దుందుడుకులు శానిచ్చుకోొనని 
న్వభోవను మొదటి. నుండియు నున్నది, ఆంగ్ల విద్యలో నున్నళే 
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పట్టములు పడయ నలయుననెడి తీ నాశన్కు ధనాభానము నన్న వడం 

చేసినది. పసినా'టు నంస్క్భృత విద్యాభ్యాసము. మేనవమూావముగారి 

నహకారవుతో “నూ, బుఫై నలు” ఉత్తీర్ణత. అప్పటి శర్శగారి 

యాడు పదునాేండ్లు. ఆ లేతవయస్సులో నుద్యోగము కోసము 

నవసీ నవసి యెచ్చటను స్థిరపడక యుండెను. నాంటి జాతీయ మదో 

ద్యమ నాదములు శర్ణణారిలో నొక నూతననైతన్యము శే(వినవి, 

1911 సం॥ (పాంతములో నుద్యోగ గవేషణము వదలుకొని మడరాసు 

ప్రయాణము, అచట, ఆం[ధులచరిత్ర (గంథయు సంధానించుచున్న 

మహామవాుండు చిలుకూరి వీరభ[దరాయనితోం బరిచితి 'యయేర్పడినది.. 

శర్మగారికి రావుగారితోం జరిత్రపరిశోధనము. గావింపం దలంపు కలిగి 

నిది, ఆదిలో “ కన్న మరా(గంఇణాలయము 9 న నచ్చుగాని క్ర తులకు. 

(బ్రతులు (వాయుట శర్మగారి యుద్యోగము, బాలీ చాలని యక్కడి ' 

జీతముతో జీవితము సాగించుకొనుచు నున్న శర్శగారికి లక్ముణరాను 

గారి చెలికారను భావ్యర్థ సమవలంబమైనది * ఆంధ నిజ్ఞాన సర్వస్వ (| 

రచనా సవాక్ళతిత * శర్శగారికి లత్మణరావుగా రర్ధసింహోసన మిచ్చి 

యభీనందించీరి. 

1019 లో, ఆంధుల చరిత్ర రచన ముగిసి వీరభదరావుగారు రాజ 

నుహేందవరము వచ్చివేసినారు, శర్శగారును మదరాసు మకాము నూని. 

రాజమ హేం(ద్రనర మే నచ్చి యుండి 1914 మొదలు నాలు గేండ్లు చిలక 

మర్తి లశ్షీ స నరసింవారావుగారి. “జేశమాత' పత్త్రికకు సంపాదకతే 

నిర్వహించిరి. ఈ సంపాదకత్వము శర్ణగారి పరిశోధన రచనా (పణాళి 

కకుం జక్కుని (తోవలు తీయిం చినది. మజీయొకటి చెప్పదగిన సంగతి; 

వీరు “ఆంభాభ్యాదయ (గంథమాల” నెలకొలిపి అం(ధవీరులు, (పాచీన 

ఏద్యావీళములు, (ప్రాభీనాంధ్ర నాకా జీననము మున్నుగాం గొన్ని 

(గ్రంథములు 'వెలువరించిరి, ఈతీరున సారన్యతీమును సేవించు మల్లంపల్లి 
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శర్శుగారిక్కి మరణ మద రాసునుండీ కొమ జ్ఞాజు వారి యాహ*గ్ధనము, 

దుర్నియతి యటులుండి, శర్శుగారు చెన్నపురి చేరిన కొలది నాళ్ళశీ 
లక్షణ రావుగారి య స్తమయము, అది 1923 నంనత్సర|పాంతము, 

“విజ్ఞాన చందికి సన్న వడినది. విజ్ఞానసర్వస్వమునకు అదియాది 
పశ్కే_ండ్లు శర్శగాగు చేసిన కృషి. నుజిచి పోశానిది. ఈ వ్యవసాయము 
నకు ఫలముగా ఆంధ్రవిశ్యవిద్యాలయ మునారు చా(త్రపరిశీలక పండితు 
లుగా రమ్మని నర గారిని వీలిచిరి, వారచటం గావించిన యమోఘ పరి. 

(క్రమమునక సాక్షులు “ఎ ఫన్గాటన్చాస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్ర హిస్టరోోది 

హిస్టరీ ఆఫ్ ది రెడ్డి కింగ్దమ్స్”'--అను రెండుచర్నిత్ర గంథములు, 
శర్మగారిది సంస్కృ తొం(భాంగ్ల భొవలలో “డిగలు లేని నిశిత వజ్ఞ, 

ఆం(ధపీరులు, రోహిణీచందగు ప్త ము కొన్ని చిన్నకథలు ఏరి కళా 

రచనాభిరతిని దృష్టాంతీకరించుచున్న వి, 
ఈయన ఇారిత్రక వ్యానములలో జొద్ధ సంస్కృతి రూవు , కట్టి 

యున్నది. “రేడియో” లోం (బసారితమగు పీరి * ఆంధ బేళ చరిత్ర 
సంగ్రహము ? సం[గ్రహామైనను బహూపయోాగియగు కూర్చు, నస్ఫాద 

యులు, చరిత్రపరిశీలక శ్రీఖరులు నగు వారి యునికి (ప్రకృతము చెన్న 
పురిలో, నిర్భంధోోదోోగవు టుచ్చులలో నిచ్చలు ఉండలేని స్వతంత్ర 
జీవులు శర్మగారు, ఆంధ్రచరి[త్ర-- సంస్కృతులను గూర్చి యింక నెన్నో 
నూత్న వీషయములు మనకు వా రీయలోలరు, 

శ్రీ) విశ్వనాధ సత్యనారాయణ గారితో శర్శగారికి మంచి జే స్తము, 

ఆయన “ఆంధ (పశ స్కీ” యీయనకు గృతియిచ్చుచు నిట్లు (వాసెనః- 
సీ వనుకోను లేదు, మటి చే నిది కప్పను లేదు, కాని య 
స్నా, వినవయ్య నేటి కిది నా చిజు పొత్తము నీకు నంకింతం 

బై వెలయింప జేతు హృదయంబులు నీకును నాకు మూతృటే 
_శావిల దుఃఖ దారితములై (శుతిగాల్పె విషాద గీతికన్, 
i 3 , త్ల 
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డీలు లేనిపాండిత్యంబు వన్నెకు 

రాని యా నాడుకాలాన. బుట్టి 

సీ చరిత జాన నిర్శలాంభఃపూర 

మూపర శే(త్రవర్దోదకమంయి 

ఇబాడీలకు ముఖ(పశంసల కర్ణ క్ట 

స్థానమై నట్టి లోకాన నుండి 

నీయచ్చతర కోమనీయ లీల జ్యోత్స్న 

అడవి గాసిన వెన్నెలగుచు చెలగి 

అంతే కాని గారీశంక రాచ్చ శృంగ 

తుంగము తదీయ ము మనస్సు పొంగి తెబుంగు 

నాంటి పూర్వ చరిత్ర కాణాచి యెల్ల 

త్రవ్వి తలశెత్ల శేడే యాం భజన ములకు, 

గ 

క్రొొదను తుమ్మెద 'జెక్కలం గు స్తరించు 

మాసముల వీప్రసన్న గంభీర ముఖము 

కన్ను లంటగ( గట్టినట్టున్న నిన్ను 

వుజుచి పోలేను జన్మ జన్మములశై న, 
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1892 
జననము! 1892. నివాసము: “హిదరాబాదు, (గంథములు! ౧, కవికొం 

జలి | తృణకంకణము, 'స్నీనాలతాజీవి, స్వపష్నకుమూరము గల సంప్ర 
టము] అలి జవకుద్చులు కి. మధుకలళను కో, రమ్యా ఈోకము 

౫ శెనుగుతోట. ఇ... అంధావళి ౩, లలిత రొ. వనమాల ౯, మధుర 
యాత్ర ౧౦. మాధురీదర్శనము - ఇత్యాదులు, 

అభీనవాంధ కవితావతరణనమునకు జారిచభరావీన వారిలో 'రాయ(ఫోలు 

సుబ్బారావుగా రొకరు. సారన్వతపునోహితులగు సుబ్చారావుగాశే 
యొకజాతి తెలుగు ్లతకు “ భావకవిత్వము ? అను నామకరణ చేసినట్లు 
విందుము. నేడు * భావకవిత్యము ? సర్వణోగు ఖనుగా విస్తరిల్లి నది, 
క్ర విత్వములో సవ్య చూర్షము గురుజాడ అప్పా రాఫ్రగారితో నారంభ్గమైన 

దని కొందజు, సుబ్బారావు గారితోంబుట్టినదని కొందటును. అదియెట్టు 
లయినన్యు సుబ్బా రావుగారితో నూతసక నిత్యమున నొక మెజు(గు వచ్చిన 

దని చెప్పవచ్చును. ఈగోరనము వారిమోంద మన తెనుంగు నారిలోం 
జూలనుందికి. బొందుపడినది. నుబ్బారానుగారి (వాతలు (కొత్తలో 

యువకవుల హృదయములలో నూతన స)స్క ఎలి శ్రీజ ములునాంటినవి, 

ఈయన కలిగించిన సంస్కా రమువలనం గలిగిన యుగ్గు లగ్గులు (ప్రస్తుతము 

ముచ్చటింపరాదు, 

భావకవిత్వ మను'జీరిలో జీ పెద్దపోరు, “ భారతాదులలో గవిత్యభఘు 

లేదా? భానములేజా?” 'అని (పశ్నములు వాలయి గ్రినని. అందు. 

గొన్ని సందర్భములేని (ప్రశ్న ములు, అలంకారిక దృష్టి. లేనివారు మూత్ర మే 

' భావళవిత్వము ” అనుచేరు 'అెస్సగా లేదనుటకుసాహనీంతురు. కాని ఒకటి, 

' నవ్యకవిత్వము నాస్తిక కవిత్వము” అనునూవా కొండిటీలో కలిగించి ' 

నది భునవారే భాపూసంస్కారను) బహాుస్వల్స ముగానున్న కొందట్లు . 
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నూతనకవులు జేక(గాని (వాంతలు (వాసి వానిపై భావశవిత్య ముద వేసి 
(బ్రతుకు తెకువు చూచుకొనుచుండుటనలన నీ కొంపమునక ఇెనది. 

రాయ।(ప్రోలువారు పరిపక్యమతులు; పాశ్చాత్య సాహిత్యవిశారదులు; 
నవ్యకవితో పాసకులు. పడమటి కవృలలోని (పకృ త్యారాధన పరత్యము 

ఏరిలోంబుంజీభవించినది. పీరభావన గభీరమధురమైనది. స్వరకల్పనము 
అభినవమైనది. పిరికవితకు (దాక్షూ-కదళీపాకి ములు నహజములు, 

మామిడి కొమ్ము పైన గల మంత్రపరాయణు(డై న కోకిల 

స్వామికి (మొక్కి. 'నేనభినవస్వర కల్పన కుద్యమించితిన్ 

గోవుల గోస్తనీ రుచులకుం గదళీ ఫలపాక సిద్ధికిన్ 
లేమలచేరు మాతెలుగు 'లే.తముదళ్లు "వెలొర్చు వేడుకన్ 6 

రమ్యాలోకము 

1912 సం॥న నవ్యకనిత్వ నేపథ్యమునుండి క్రొత్త నడలతో. గొత్తవిలా 
సములతోం (గొత హావభావములతో “లలిత ’ కావ్యము రంగమునకు 

వచ్చినది. తోడనే రసజ్ఞ భావుకుల చతూరాజీవములు దానిపై బడినవి 
“లలిత” తో యువకవు లువ్విళులూరిరి, (పాచీనసాహిత్య పరాయణులు 

“ లలిత” స్వేచ్భా(పవృత్తి కి లోలోపల బాధపడిరి, ఆంగ్లేయవాసన పట్టి 

' గముముగాయదెలుంపవారు నవ్య కావ్య పఠనమున కొలవాటు పడినారు, 

“ శృణకంకణము ” వెలువడీనది. ఆాబ్దకముగాం గొన్నిదొసంగులు దొరలి 

నను సుబ్బారావుగారిడి మంచి నిబ్బరమైన కవితా ధోరణి యగుటవే 

యువకుల గుంజెలకు. బట్టుకొన్నదిం కష్టకమల -- స్నహలతాచేవి వ 

స్యష్న కుమారము = తెలులపతీోట = ఆం(ధ్రావళి జా రమ్యాలోక ము 

మున్నగా నెన్నోకృతులు వీరిని విరివిగా వ్యాపించి నవి, 

రాయ(ప్రోలు కని “భాంతినీకీతనము న గొంత కొలముండి రఫిం(ద 

సాహచర్య మనుభవించిను ఆ సాహచర్యము పీరికనితా శక్తికి వికా 
సము, సిక్కు భోవల సిటింగ్ (ప్రళ్ళతిరహన్యముల నాక భించి రవికి 

a వ ఇకో 
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క్ర వితాచ్భాయలు తేనుగునకు దింపుచు రాయ[పోలుకవి పలువురపాగ 

_డ్తలకుం బాత్రుం డయ్యెను. కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి యాయనను 
స్తుతించినాండు. 

మతీయొకటి; (శ్రీ) ను బ్బారావుగారిలో జూతీయాభినూనము సహజ 
మైనది. ఈయన అచ్చముగాం బెనుణగువాండుగా వర్తించును. ఆంధ్రో 

ద్యమము వీరి కవితకు రంగస్థానమైనది. 1918 నాంటికి “రాయప్రోలు” 
జాతీయ కవి తొవాహిని పొంగినది, (ప్రాంచీనాంధ సామాజ్యమనోో 
న్నత్సి (ప్రాచీనసాహిత్యకళోన్నతి కన్నుల కెదురుగా గట్టి యీ కవి 
మురిసిపోవును, దారిన చేశగారనను చక్కంగ దిద్ది నుహాంధ్రమండలీ, 
భారము శ్లాఘనీయముగం 'బాలన చేసి సమానరాష్ట్రముల్, కూరిమి 
నాసం జేయం దేలుంగుంబుడమిన్. * సముద్దరింపుండని తెలుగువారికి 
మేలుకొలుపు పొడిన రాయప్రోలు “జాతీయ! వ్ల లలో మొదటి నాయకు, 

ఈయన “ప్రబోధము” సూర్యకిరణము వంటిది. 

అమరావతీ పట్టణమున బౌద్ధులు విశ్వ 
విద్యాలయములు స్టావీంచుసాండు 

ఓీరుం గట్లున రాజవీర లాంఛనముగా( 

బలు శథస్త్రుశాలలు నిలుపునాండు, 

విద్యానగర ధాజ పేకులం గవీతకు, 

"బెండ్లి పందిళ్లు కప్పీంచునాండు 

ఫొట్నూూరికి సమీపమున సాం(ధ సొమొజ్య 

దిగియ స్తంభ మిదత్తించునాండు, 

ఆం(ధసంతతి కీ మహితొభీమాన 

దిన్య దీశ్రానుఖ స్ఫూ రి తీవరీంజే 

నా నముహో'వేథ మర్థించి యాంభులొర 

చల్లు డాంధ్రలోకమున నక్షతలునే(డు, 
Rr 4 

mh 
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తనగీలి యజవ జాతిని పాటకులను గా 

దిద్ది వర్ధిల్లిన తెనుణప వాణి 

తనపోటులు విరోధి తండంబులకు నహిం 

వనివిగా మెరసిన తెనుగు కత్తి 

తనయందములు (పాంతజనుల కభిరుచి వా 

నన నేర్ప నలరిన తెనుంగు శేఖ 

తన వేణికలు వసుంధరను సస్య శ్యామ 

లను జేయం జెలంగిన తెనుణప భూమి 

అస్మదార్హ మనోపీధి నావహింప 

జ్ఞవీ కెిలయించుచున్నాండ ; చావలేదు, 

బావ లేదు, ఆంధుల మహోజ్ఞల చరిత్ర! 

హృదయములు చీల్చి చదువుండో సదయులార! 

రాయప్రోలు కవిగారి యీ(ప్రబోధము (ప్రజలనే కాక్క యువకవు 

లను సైతము తోలి దినములలో లేపినదిం _ పయిపద్యములు జీవన్ఫూ 

రు-లె చేడు తెలుంనాండున సంచరించుచున్న వి. సుచ్చాఠావుగారి 

రచనలు రెండుగా వేబుపబుచుకొన్న చో నొకటి జాతీయ రచనల 

సంపుటము, “రెండు (వ్రేమకావ్యనంపుటము కాగలదు, వీరి (వేమ 

త్రత్ర త్త సిద్ధాంతములు పమ్మిత్రములయినవి. ఆధ్యాత్మిక తత త్వ జిజ్ఞాస 

రాయప్రోలు కపీర్మదునిలో నుండవలసినంతగా నున్నది. “సచ్చి చానంద 

కల్యాణ సదన నయిన, యీ మనోహర జగతికి నేగుటెంచి (వేమలశీస్త 

నారాధింపవేవి యకట 1” యిది ఏరి యభి(పాయము, కావ్యములలో 

సుబ్బారావుగారు ప్రదర్శించిన (వేము తొకిక సాధారణ మైనదికాదు, 

నడచీ బడలిన యాయాన సడలలేదు, 

చీర ఇజింగుల కడి మైన నాజలేదు, 
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లేడి నరసీన యసుడే ముద్దాడి గొనియె 
నహావా ! యెంతటి (పీమార్డ) మామె మనను, 

“ర్భణకంకణము? 

ప్రియమాత్ోం జెంచి కొన్న తీవియలు కొన్ని 
వివలత లటంచు. దోంచి నన్ ఇంకి వైతో? 
పూలు పూయమవోొ ? పరిమళంబులను విడవో ! 
చూడ నుందరములు కొవా ? సాగనులాడి ! 

“కస్టకనులి 
3k 

సరనారీ సంబంధము 

పరిభావింపుము దిశొవిభాొగము వరునన్ 
ధర, జననీ భగిసీ నవా 

చరీ కుమారీ [క్రమము నిజం బగుట నఖా | 
“మూధురీదర్శనము” 

* 

'కేనమిాంద సుతొరంపు కీవి నిలిచి 
. వగల బడీ నవ్వు పువ్వుపై శెగయు అభిని; 
(వీయుండు (వీయురాలి నట్లు చేళ్చి నొక సుకవి, 
బిడ్డ తల్లిని భాతి క'ల్చి మరొకండు, 

కర్ర మ్యూలోళను ? 
పనీ (వేనుత త్త వ్రమును గనుంగొన్న రాయ(ప్రోలుకవి ధన్యజీవి, 

ఈ కవి'శేఖరునిలోని ఆధ్యాత్మికదృష్టిి అన్యారి సుబ్రహ్మణ్య శా స్రీ 
గారి యనుగ్రహము వుని నిచ్చినది, శాస్త్రిగారు సుబ్బా రావుగారి మేన 
మాము, ఆ(బహ్మణ్యు నిపోలిక యొ యనలో: జాల'భాగ మున్న ది, మేన 
నూనుతోలలసి ఫొంతకాల మవధాన (ప్రదర్శన యాత్రసాగించి, బుచ్చి 



క్షి పాలెములో మనస్సు హళాత్ప్సరివర్తనము పొందంగా నాళుకవితా 

సన్నా్యానము చేసిరని సుబ్బారావుగారిని గూర్చి చెవ్వుకొందురు. దైవ 

దయ నిండారుటవలన( గలిగిన యీ మార్పు సుబ్బారావుగారిచే రన 

భావ భరితమైన కబ్బములు (వాయించ్రినది, రవీంద్రుండు - విధు'కేఖర 
భట్టాచార్యులు జః ఆంధ్రరత్న గోపాలకృ వుడు = నము(ద్రాల అప్పలాొ 

చార్యులు మున్నుగాణగల సహృదయుల. సాహచర్యము సుబ్బా రావు 

గారి భావమణులకు శాణోపలము, సాహితీ సమితి కార్యదర్శి నోరి 

నరిసింహా శాస్రీగారు వీరిని గుటీంచి యిట్లు ముచ్చటించుచున్నా రుం 

“ సుబ్బారాయ కవిశేఖరునకు కవితావనతారము, అక్షురరమ్యత అభీ 

మాన పాశత్రములైన విశిష్ట విషయములు. వీని నీకవి రమణీయ మార్ల 

మున బవాుుముఖముల (ప్రదర్శించు చుండును. కవులు ఉత్తమ విషయ 

ములను సందర్భాను సారముగా లోకమునకు ఆస దృఢ మగుటకు వివిధ 

వివిధములపర్షించుట మనపురాణకవుల నా౭టినుండియు సంప్రదాయ 

సిద్ధ మే. ఈకవి (పకృతి శోభను మై(తిని భక్రిని, జగత్కల్యాణమును 

కావ్యసందోహములో నిబద్ధముచేసి రమణీ యోవ చేశవ్యంజనచే ఉత్తమ 

బోద్ద అయినాడు, ”” | 

శ్రీ నుబ్చారావ్రుగారి కబ్బములకు మొదటిదశలో నున్న (ప్రజాదర 

ణము చేడు కొంత కొణవడిశది, అనలా, తేలులోప చదువురులలోని 

భావుకత  సన్నగిల్లుచున్నదనియే _విచారింపు డన యొక పెద్ద 

మానిసి సనూభానము, ఆ ధ్యాత్చిక వ్క్షి నంవలిత మైన 'యాయన 

యగాధభావను అతరరూపము తాల్పునపుడు మిక్కి-లి చిక్కగా బిగు 

వుగా నుండును. అది పాఠకసాధారణ్యమున కందదు. అదిగాక యన్వ 

యములో. గొంతతిరుగుడు. దాన దీన - సుఖవంతుంైై న .చదువరి 

- రాయప్రోలు వారి రచనలు నేయ పాడుకొనుట తగ్గించినోడయం ఈనాంటి 

పాఠకునకు ఆపాతరుచిరమైన శైలి శావలయు నంట! దానిలో పిండి 

యునాను లేకున్న ను వాని కిబ్బందిలేదు! -' 
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ఇందాక, సుబ్బాగావుగారి యాకుకనితా నన్నా సీసమును గూర్చి 
యను కొంటు. ఈ పద్యము లాసన్ని వేళములోనివి ;- 

* 

నతమున్' భీనువ ఫోండవారి నిజవానంబందు మృష్టాన్న సం 
గత సౌఖ్యం బమరెన్,  వధానమును సాొం౫ం బయ్యె పట్టాభి 
డి తురాసావాని (మోల నాథు కవితోడ్లీన (క్రియావేళ నా 
యత నాగ్బంధనమం-న్ తవిల్చితి తుషూరాహోర్వభు.తీ! యిజే 
హితమం ఇంచితె బుచ్చి రెడ్డీ నగరీ శృంగాటకంబందునన్, 

క 

తెనులో తీయని దందు పద్వపద రీతి క్రీడ లగ్యంత చొ 
హానముల్ శోభనముల్ తదీయరనరకాలావనంబుల్ లభిం 
చీన వాగస్థ కలా కలాప జయలశ్నీన్ గాలికిం బుక్తుజీ 
జననీ యేమిటి కింక, ఆశుకవికా నన్నా పీన మిస్సింపపే ! 

న 

రసమోా, భావయొ, జీవదస్ధ సుకుమార న్యంజనా మంజు భ్ 
బ్ల నమాసారచనంబొ, సాధు హాడయస్సండ (వతిస్థా కళ్తా. 
వినరంబో సక లార్థళూన్యమగు నీ వేగాతివేగోక్సి దు . 
ర్వ్య్య్యసనం 'బేటికి (తివ్పు మింక జననీ, రన్య్యూతరత్షగేణికన్,. 
ఈనరిణామముతో నశ్షరరమ్యుత నుళ్చారావుగారిని వలచివచ్చినది, 

వద్యబంధము'లేకాక్క్ పాటలుకూడ రాయి[పోలుకవి తియ్య గాంబౌడు 
కొనెను, 

వదవేచెలిి కాళ్ళగజియలొ రవళించల వెదుళ్ళవల్లి కీన్ 
తోలి (పొద్దుల చట్టి యన్నమునొ, తిని (తిన్సురవచ్చు స్వేచ్చగా 

. వుధుమూసనవు క న్నెయెండలో ఎలకొబ్బరిణోట సీడలన్ 
ననుపాడిన నిమ్మచెంగటన్ వయసారిన మానిపొత్తునన్ 

ఈ em |) 
rt 
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ఎల కోయిల యిల చేర్చగా పసితెమె ర చేద తీర్పగా 
వెయి వేయి బిగించి యింపుగా, వివారింతీము తోడు తోడుగా. 
మనరూపము (వాయగా సొనల్, మనవేనము చాచగా పొదల్ 
మనసొోపని పచ్చి ముచ్చటల్, తనివోవగ ఇచెన్పికొంద మో ! 

కవితలో నవీనరుచులు పొదిగించిన యి కవికోకిలము ఉస్మానియా 
నిశ్యవిద్యాలయమున నుపన్యానకుండుగా నుండీ (పకృతము విశాంతి 
గయిక్ నుచుండెను, “త్రివేణి” లో ఏరి ఆంగ్ల రచనలు (పచురితము 
లయినవి,. ఆంగ్ల సౌహిత్యమున లోతులు ముట్టి (సాచ్యభాపా పాండిత్యము 
సంపాదించి సుబ్బారావుగారు కృృతిగాయ జేరు పెంపులు నమార్జించిరి, 

“శాంతి నిశీతనము” రవీంద్రుండు ఈయతశ్షురము లాయన 
యొడలు వొంగించు చుండును, రసీంణా సమయమునకు “ రాయప్రోలు ” 
కటులు వగచినాందు, 

నీ, ఆరిపోయినది దిన న్నే వాశ్ళంగార 
దీపంబు నివ్యాళి ర్రీక్లి నట్లు 

ఫండిరాలినది పక్వ(ప్రపాద ఫలంబు 

ములక మోజున (కమ్మరిలినయట్లు 
నిహృామించినది నాందీమ.ఖోజ్జ (ల "తార 

చి(తాంక యవనిక చినిగి నట్టు 

"తెగి జూణీనది జగ(త్సియ రాగ మాలిక 

గాంధర్య జీవాళి కదలినట్లు 

సోలినది (శ్రీరవీందుని సుస్వరంబు 
(వాలినది సుక పీందుని రమ్యరచన 

నూనమయ్యె నుపాసనామందిరంబు 

ఖిర్న మయ్యెను శాంతి నికేతనంబు, 
ఖ్ 

నిమరించున్ [శ్రుతులాపి కిన్నెరలు, వన్నెల్ చిత్రపా(త్రంబులన్ 
చెదరుల్ చిన్నెలు మాటి, కావ్యకలకంరీ కంఠరాగంబు గ 
ద్లదికాలాపము నంది కుందును రవీం[చా! సర్వ సౌభాగ్య సం 

పద నూనం బగు తావకీన చరి తాళ్యాసాంత సంధ్యాగల్న్ , 
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1893 
(శ్రీవైస్మవ (యాహ్మాణులు, శశనుర్ధ ఇగోకులు, "పంచుకొన్న తండ్రి: 

అనంతా చార్యులు, అభిజనము: రాళ్ళపల్లి [ అనంతపుర మండలము 
కల్యాణ దుగ్గము తొల కాలోనీది] శన్నతండి; ,శ్రీవర్స సగోత్రులు 
కర్న కుడనఖ కృష్ణ మూ చాగ్యూలు, కిన్నగని! ఆల వేలమ్మ, జననము, 
23 జనవరి 1899 సం నంజన సంవర్సర మాఖ శుళ్ల సని. (ప్రకృత 
నివాసము! యమెనూరు, రచనలు! ౧, కొరాజీని 5, మీరాబాయి 
[పద్య కావ్యములు] క, లీల [వభనము-శ ల్పిగ గాథ" ౪, వేమన ౫. సార 
స్వతోపచ్యానములు లొ, నొటకోపన్యాసములు, 2. కాలి వాహన గాధా 
నస్తశతి [400 సద్య ముణ-అంధ్టీకరణ కు] రోం స్పా కావ్యము 
[సంస్కషగము] ౯ మహీశూర రాజ్యా భ్యుదయా ద గ్భమయు ౧౦. రఘు 
నంశ ఫె హుంతగీశరణము [ చివగిని కంకును ము। ద్రైతకులు కాలేదు], 

మాధురీ నార్ల నయులకు? దానలమైన వచనరచన యెవనిసొమ్హనంగా, 
అది రాయలసీమలో నుదయించి మ్రైసూరున నినసి౧ దునారిదని వెంటనే 
వచ్చు సమాధానము, రనభాసములకు నిడాన-మైన పద్యరచన యెనని 
సొ తనయా, (వత్యు తరము వెనువెంటనే రాలేదు, జే(టి తెలులపవా(ట, 
పద్యరచయితీలు పెక్కురనియ్సు గద్యరదయితలు తక్కువ యనియు 
దీని పరమార్థము, నర్యాంధ్రము మొత్తమున, వచనరచనా నిశ 
దుకు ఒక్కడే యనుట యతిళ చూ LE: శేగుమూట, ఇట్టి చిక్కులు 
'రాకుండు సరిప్కూర ముండ నేయున్న ది, అది, * అనంగకృస్థశర్భగారు 
చేంటి ప్రముఖ నచసరచయితలు నలువ నై దుగురిలో నొశ్క. ” రనుట, 
శర్శగారు మంచి వచనము (నాయుదును,. పీరి సద్యగచనయు బసు 
నునోబారము, ఈ కూర్చు చేర్పులకు వారికీ. గల కోనిదతము దోవాద 
మిచ్చుచున్నది. సంన్క్టృతొంధములలో చారు చేసినది. గీటుజాతికి 
వచ్చు] మేలి బంగరువ్సు వంటి కృషీ ; (పాక్ళత సారన్వతపు లోంతులు 
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శతెలిసిననాస్కు ఆంగలములోని మెలకువలు నినుపించుక్రొన్న వారు. 

మెగా సంగీత కళలో నఖండమైన యెజుక, నోటి పాట వీరిది తీయనై. 

శ్రుతి పేయముగానుండును, _ సంగీక-సాహిత్యములలో సరితూళముగల 

విన్నాణము శర్మ గారిలో నే రాణించు కన్నది. ఈ సౌభాగ్యము చేకురి 

నవా రనేకులు లేకు, అనంతక్ళప్ల ప్లశర్థుగారి విమర్శన వై వై యాత్యమునకు 

వారి “వేమని సాశ్షీ(గంథము, న య్లో నిట్టి విమర్శన కృతు లీవజుకు 

'లేవనుటయు సాహసము కాదు, “ ఈ పద్యను వృాద్యముగా నున్నది, 

ఈభావము రమణీయమనముగా నున్నది-” ఇత్యాది గతానుగతిక వై కాళిక 

ఘూ విమర్శన చేషముతో 'నంఛారము చేయట సహింపరానిదిం 

మన విమగ్మ్శగుల ద రీ న మును మం చిదాకుణకుం 'జేరంబెట్టిన 6 రాళ్ళపల్లి క్ట 

వారి మేలు మజువరాని3, నాచన సోమనాథుని కవితా తత్త (మునక 

వీరు గావించిన భాభ్యుము “ఆంధ సాహిత్య పరిషత్తు” వారి బహు 

మానమునకుం బొత్రమైనది. (ప్రక్కపాటు లేని నిక్కపు విమర్శనము 

ఫర్ష్హగారి చేతిలో నిగ్గులు చేతి *' ఉత్తరహరినంశ ’ సమిోశ్రూరూసమున 

బయటికి వచ్చినదని జయంతి రామయ్యపంతులు మున్నగువారు నాండు 

చెచ్చుకొనిరి, ఇంత దిట్టమైన విమర్శన శ క్రికల మూనిసికి రసవంతీమైన 

కవితా(ప్రాభ వమును జీతనుందుట యుక సుయోాగము. 

శర్మగారు రీచించిన “'మిరాపొయి-ీ తౌరి- ఈ “రెండు కాన్యములు 

రేండు మధుకుల్యలు, ఆయన (ప్రొక్ఫృతమునుండి "తెనుంగుపజిచిన * గాభా 

స్తశతీసారము” వాడని మళ్లెపూల ప్రోవు, శిరీవపేశలమైంన తన అతెను/ంస 

పదబంధమునకునరిపడిన కావ్యము చేరుకొనిరని నాకుముచ్చట. రచయితే 

యేరుకొన్న యితివృ త్రములోనే ఆతని హృదయ మత్తుకొని యుండును 

“న ప్తశతి” లోని మృదు ముగ్ధమైన జాను తెనుంగుందనము, ఇదిగో! 

పసపు సీళ్ళాడి దువ్వెన పండ్ల. నడుమ 

జిక్కుకొనియున్న మైలను జిన్న ముట్లు 
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(గళ్వి తీస వె్యని కోగ్కి. పండ? 

జేయ నున్నావు తెల్పవే చిన్న దాన ! 
W 

పెత్తి జీను దుసన్న౫ లనీ మంచిదినాన 

మడక పూజ జీ కుం దడ గినపుడు 

కోర్సు లాత్ల గుబులుకోొన గడగడమని 

వడక దొడలొం గాపు వొడిసి కీలు, 

* 

కొండ సెలయేటి నుడీకీ. జిక్కు_కొని కలలో 

తీంగుదును శోసరంబులు వితీగిఫోన 
కొంగ మునుగు దుల జేలుచుం నొదమ కేటి 

వెంట నంట గడీమిపూను నిల్ల బోయె, 
ట్ 

అద్దరుందు నీడ యంటున ్లవ్యని 
యాతే ్ నొరుల వగు లంటుకొనవోొ 

అట్టివాని తోడ నెట్టు నెప్పుడు నత్త, 
నునసు (వ్రక్కలయిన మూసి గాని, 

# 

పూని యూదే(డు నెటిజొణ ! (ప్రొయ్యి మీాంద 
నలుక గొనం బోకు; రక్షో పాటల నుగంధ 
మన సీయూర్సుం జవులకు నాననొనుచు 
పొగ తెగయుల గాని మండ దీ (పొయ్యి నగ్షి, 

% 

న కనులు కానరాని కటికి చఛీంకటీళీయి ; 
వలస'పోయె మగడు ,. వ్ యిల్లు ; 
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దొంగ లెన్వరెన దోతురు సుమ్ము ; ని 

(దింప వలదు (పక్కయింటి వాండ |! 

బ్రంత తియ్యనైన తెనులప శయ్య (పాకృత పుణ్య వాసన కలిమి 
అనంత కృష్ణశర్మ గారి కందినడి,  (పమాణమునందు పయి పద్యములు ణ 
వొట్టి నైనను గుణమునంను గట్టిని. కట్టమంచికవి శర్ణుగారి సప్త శతీ 
సారమునకుం (ఇస్తావన సేయుచు నిటులనెళ: గీ... ఈగాథస పృశతి 
బొద్ధయుగమునా(టి యుక్కృష్ట జీవితమును 'బెలుపుచున్న ది. భావములు 

కోమలములు. వానికి దీశనది అనంతళ్ళవ్ల శర్మగారి శైలి - మధురము, 
లలితము, రమణీయ ము. ఫీర్రి సరసత్వము అర్హతకొలండి పొగడుట 

అసాధ్యము , క. . ఒక్క-పద్య మే [వాయవలయును, అది 

మెజుయు 6 దీగవతి మనల (గ్రమ్మియుండు నంధ కారము 

నొక్క-తణము పోగ(ద్రోలి నూతనలోకమును వాఠాత్తుగ గోచరింవం 

జేయవలయును. అలోకము, ఒక్కనివివము మా్మత్ర మెదుట నున్న 

నేమి? దాని రామణీయకము. జీవము నంతయు నా[్రమించి చచ్చు 
వజకును త చేక ధ్యానములో మునుంగున ట్లానరించును, అట్టిదియ 

కవితే, గుణకు (ప్రధానము. రాశికాదు షా 

@ రామలింగా రెడ్డిగా రికి, శర్శగారికి మంచి యనుబంధము, శర్మ 

గారిని సరససాహిళ్య (ప్రణారమునకుం (బీలేచినది “కట్టమంచి” వారి 

సౌవోర్షమేయంట ! సవాజ (ప్రతిభామనోజ్ఞ త కలిగి కవితాగానము 

వేయుచున్న అనంత కృష్ణ శర్శ గారి సమిాపూజ్య పెనుగొండ పాట - 

మొదలైనవి తెలుగులో నిలిచి వెలుగొందు మెజుపులవంటి వని 

"పెద్దల హృదయము. ఇది యిటుండ, రసి సికత్వ - కవిత్వములకు విజయ 

పతాక నెల్సిన అనంతకృష్ణుని సంసార మాధురియు భొనించుకోం దగినది 

అనంతీపుర మండలములోని రాళ్ళపల్లి ఏరియభిజనము,  పీరి 

మొ తొముహ్ళులు అనం చార్యుల నోరి కౌొయూరు నంక వరరివరగా 

నచ్చిన శోత్రియ గ్రామము, పుంనంకానము లేమి నా యనంఖా 
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చార్యులకు శర్మగారు స్వీకృృతపుడ్తుండా మెను, ఆ కారణమున “రాళ్ళపల్లి! 

వీరకి సం[క్ర మించినది. ఇెర్భగారణగన్న తలిదండులు ధన్యులు, వారిక 

బుట్టిన నలః న్రరు బిడ్డలలొ పరు ద్వితీయులు, కడి యన్న గారు గోపాల 

కృవ్భమాచార్యులును సుప్రసిద్ధులు. అనంతపురభు రెవిన్యూ శాఖలో 

హుజూారు శిరస్తాదారులుగా జనిదీనీ యిపుడు బారు విశ్రాంత్ వేతనము 
పుచ్చుకొనుచున్నారు. సంస్కృ తొెంధ్ర సాహితీ నంజఒన్నులు, (ప్రాచ్య 
సాళ్బాత్యి జ్యోతి శౌాతుశు సీద్దాంతీ ఫలభాగ ములం దసాధారణ 

పరిచయము గలవారు, *' భౌరతి' లో (బచురితీము లగుచుండు వారి 

రచనలు తెలుంగు వారికి నందులు, “రాళ్ళపల్లి వారి” దట్టి విద్య దన్వ 

యము, నున శర్మగారు చిన్ననాంట వితురంలేవాసియై సంస్కృ 
శాంధభ్రములు వ్యాసంగం చను తరువాత మైసూరు పాఠశాలలో 

సంస్కృతి (ప్రాకృత న్యా! రణములు, అలంకార (గ్రంథములు పాఠము 

జోసినారు. 1812 సనం! లో మెసూరు కళాళాలలో బండితసదఏ 

లాభము, నే;టికిని వారాపదనిలోనే యున్నారు. సంగీత సాహిత్యము 
లలో శర్షగారుజేయు చ్గున్న సాధనను తెలుంగు వారి కారాధ్యమైనదని 

యామోాదము (పకటించుచు * నేమున” లోని వారి దివ్య వాచకములు 

కొన్ని స్మరించెదను 

వ + Xe నంటే నారి కీ రినలలో భక్తి యెంత 

యున్నను వారి గానపాండిత్యము దానిని గన్పి "పెట్టినది, బల్లవిదొటు 

లను జూపుద మనిసంచునే కాన్కి వానిని పాడునపుడు (ప్రాయికముగ 

భక్తిని (ప్రకటేంత మనివింపదు, ”’ 

“4... వేమన పద్యము లట్టివికావు, అతనిని చిటుకలో 

ముగింపలల చిన్న పలుకులు) అన్న తెనుంగు పద్యపునడక ; గుండు బెబ్బ 

సలె గుణీ తప్పని చిక్కని ఇెక్కినమాటలు, నోరుగల అెలులోనూ 

రందఖును 'నేర్వన చచ్చును, ఏ? 

ళ్ బొలన్యాకరణను, అస్సక ఏపీంయను ముదలగునొని దబ్బలక 

'వేమన. పడ్యము. ఖెంత. నులినులి కైననో ఇిన్నితీణదు, ”” 



రాళ్లపల్లి అనంత్ కృష్ణశర్మ rt 
“ మనలో నయముతోడి హాస్యము లేదని మొదలే ' విన్న వించితిని, 

నవరనములలో హాస్య మును హడం . జేర్చియున్నను (పాచీనుల హోస్యము 
An దమ న భల యు దశమ 

ళ్ నిజముగా తెనుంప భాషకు మొట్టమొదట హాస్యరనము ఛవి 
చూచిన ధీరుడు గురుజాడ అప్పారావుణాశే, వారి కన్యాశుల్క_మునం 
దున్నంత పహోస్యరన నై ర్భల్య ము తక్కిన యెవరి గంథములందునో 
లేదనుట యతిశయో క్రి కాదు, 
"తెలులసవంటి, బతికియుండు భాషలలో గఇవే యపశబ్దములు + కఇవేనుళ 

బ్రములు” అని నికరము౫ా శాశ్యతేముగా నిర్ణయిం దుటకుం బూనకొనుట 
వట్టి వెట్టీ నుని యిన్నా ళ్ళగును తెలిసికొన లేకపోవుట మనతీవ్వు గదా!” 

ఇవియెల్ల అనంతగృప్ల శర్భగారి స్టదయమునుండి చిండిలిన సందేశ 
నుభాబింసువులు. (పబ ధకవి* ని గుజి:చిన శర్మగారి యాశయము 
తెలుపు గీతములతో నిగ నీవాయనకు ముగియు చున్న ది, 

ఇంతవ్నద్ధు డ వంతయు సెజీలనావు 

శెలినికో జూలవేము నూ తెలివివేచు ! 
అ మేకాని పద్యము లఫ్లనేల ! 

ఏీధీపీథుల విను వారి వెదక నేల | 
అచ్చు కేటల కాళించునట్టి మమ్ము 
తాటియాకుల కంతలో దార్చం గలవి! 

పూత లేనట్టి వ్రాతలో పొలుపు నెటుగు 

కన్ను లెవ్యరికున్న థీ “కాలమందు : 

భావములు (మీంగీయున్న ట్టి బంధములను 
ఆదియంతము తేరి నానార్థములును 

నోరు తీకుగని పడయుల' క్రీపృవులును 
విచ్చి చూకేన్రు గాని సీవెంట దిరిగి 
తెలిసికొన మాకు [బదుకులో తీరొకేది ! 
చుణ చిపోయిన ద్లావీంచు మార్గమేది ! . 



క 

రంగి లకీ కాంతము 

కాటూరి వేంకకేశ పర రాన 

1894 

1895 
ఇరవ్రన, ఆటుపేల నియోనలు, అశ కాంతముాంగు గొతమన 

గోతులు, అభిజనను! కసా జల్లా రల్లపరి ఈొలూ శాలోని చిటారు, 
నివాసము; విశాఖప్టుణము. త్రి! కుటుంబము, తం డీ? ీ ంళట*ర్స ము 
పంతులు. జననము! 10-1-2160క్త 60 లేదీ, 

బీంకటీళగళావుగారు | శీవత్సళనో। కులు, తం(డీ శోంక్ల టశ్ళస్లయ్య, 
పొలీంచిన తీలీదం(గులు! లకు, కొండయ్య, జన సాగు? కహా 
నుండలములోని కాటూరు జననము 1గ అనో బగు 1గిరిగ్ ఈం! Kes tee 
౧ సోందరనందము ౨. కొల కన్నోడయయు. 5 తొలకరి 
[ ఈమయాండం కావ్యములు ఇరుఖ్రగొపీరం (బచురితములు) ౧. బగ్ చారలు 
(ఆంగ్ల నబలకు ఆంధీకరణము] ౨, [పతి భా యాగంధరాయణను 
కి. న్వప్నవాసవదగ్శ. [భాననాటకయులకు? అల. సు జేలగలు) రో నల్ల 
లంబ [ఆంగ్ల మునుండీ తెనుగు దయిగి, ALO AS UE: 
"పీరజీ (పకటికఠములు) ౧, మధుర పండిత రాజ్యము అ త్యదులు లకీ) 
శాంఠముగారి సొంతము, 

ఇటీవలి సంపచొయము ననుసరించి “'లశ్చీ్సకాంత  వేంగొపేళ్యర 
కోవలో = * వింయగళిశాటూరి కవులో కావలసినవారు పీరు, అదీగాక వీరు 
తిరుపతి జీంళటళవుల శివుగలగట కారణముగా. విధిగా బ్రంటజేరు 
సంధించుకొనవలసి యున్న ది, అటులు చేయక - సంచ్చాముగా నిగుఖ్రరు 
వేటు వేణు వేరులు గ సతుల ముభ్రస శ్రీ ములను వేనికొనుట = వీరి ౫ తోను 
గతిక ధ ర్యాసహిన్లుతకు, పురాతన సం్యపదొయగృత శూా?గారన దృ్భస్థీశీని 
గుటుతంలు. "తెలుపన (బ్రబోధచం(వోదయ (ప్రబంధ రచయితలగు 
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జంట కవుల హృదయము లంటుకొనియుండ లేడా ! వట్టి - వేళ్లు జతపజిచి 
నంతమా(త్రమునం గాదు; కవి తాస్ని ద్ధములయిన యెదలు కభార్థముల 
వలె విడందీయరానివి కావలయును ; అదీళయీ జీవాత్మ్నులజంట వంటో, జంట, 

నా థఫొక విషయము ముచ్చటగానుండును. సౌందరనందాదులగు కొన్ని 

కావ్యములు వీంగళి -- కాటూరి కవులు కవగా (వాసిరి. కొన్ని యెవరి 

మట్టునకు వారు విడిగా (వ్రాసికొనిరి, తత్త (దృష్టికి నిది యొక యందమే 
యని నొ యానందము. “ఒక్కరు రచియించికేని యది కాదగుం 

DW దిర్చతి వేంక టీయనమై ” అన్న జంటకవుల ప్రతిజ్ఞ లోని పరమార్థము వర్ణము 
కావలయునుగాని కావీరైటు తగవులాటలకు దిగునది కారాదుకచా ! 
(పకృత కవుబ గురువులు తిరుపతి వేంకటకవులు సర్వధా అభిన్ను లెట్టు 

లైరో, పింగళికాటూరి కనులు నట్టివారని రుజువు చేయుదును. ఇందు 
లకు సాందరనందములోని . యీ పద్యములు నాకు: (బధానమైన 

యాభారముగా. గనివించినవి, 

మేలేర్చి నందుండు పూలు గోసి యొసంగ 
సఠము లందముగ' సుందరి రచించు 

మిల(తే వర్గములు మేళవించి యిడంగ 

వారువుమై నతడు చిత్తరువు (వాయు? 

బతి యపుకూపభావము వచించిన నను 
దూప పద్యమునం గూర్చును లతొంగీ 

అతివ చక్కనిరాగ మాలవించిన వీణ 

పలికించు నతండు మై పులకరింప 

నెజ్జ సిరల నందుని మూపు లింతి యాన 

నేందునకుం ఇంపు" నివాళులెత్త, నతివ 

క జ్ఞలపుం జూడ్కి. (వీయుని వతుఃకవాటిం 

గట్టు. దోరణములు నల్లకల్యపూలం 

స్నా 

వ 

60 
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(ప్రొలేయ గిరికందరా వినోదవిహార 
పరులైన సిద్ధ దంపతు లనంగ 

విబుధ తరంగిణీవిచికా డోలలం 

దూరాడి రాయంచఛదోయి యున(౫ 

కవి మువఃపంకజూసవ సీక్స్మె రసా 

(గముల నొడేడి పదార్గను లనంగ 

సానంద పరిసుల్ల మానీం[ద దవార భా 

'రాధ్వమం జాడు జీవాత్సు లన 

జీకుచింతల దిగ (చాప, 'చెన్నుమిగిలి 

వృాదయ సం వేద్య మయ్యు న్నాతె గృకగక్యు 
మైన కును సౌఖ్య ర సాొన్ఫుతమ్ము 

ననుభవింతురు వారు నిరంతరముగ, 
* 

ఈ అభినవ కవుల కవ తొలుత మ్రుతీబంధయుతోను వీదస 
'బాంధవముతోను గలసి వచ్చినది, అనంగ్యా కొటూరి కోనీ "మేనకోడలు 
వీంగళికవి బావమజండికి భార్య, ఈ చుట్టశీకము సాహిత్య బంధుత్వము 
కంకు గట్టిదని నే ననను, ఇట్టివీరి కలయి॥ సవ్య కవితో లోకమునకు 
తొలకరి. అదే హేతువుగా వీ తొలిళక్ళతికిం దొలకరి యని వీపీ 
వచ్చియుండ వచ్చును. ఇది కొన్ని ఖండ కాన్యనుల శాళి అనీ 

యన్నియు భీన్న నిభీన్న విషయకముబలు, ఈ ఖండ కావ్య రచ నొ ఫక్కీ 

వీరి నుండియే వచ్చిననయాదు, మటణీకొందరును చారు అేరుపటిచిరి, 
వానిలో పీరిదియు నొకటి, సాశ్చాత్వనంపర,,. లబ్ధమైన యీోావేలి . 
వెలుగు తెలుగునాట మిక్కిలిగా నీండయ నెలకొన్న ద, రసిక మానసా ' 

కర్ణకమైన పదబంధము వింగభి కాటూరి కవుల కనితలోం దోొట్ట 
థొొల్బుతం దోలకరించిన గుణము, అది మెల్లగా “ సొందర నందము” నకు. 
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జేరుసరికి భావరస వన్టావారివావా మైనది, “తొలకరి” నాండు కవితను 

గురించిన యాజంట క వుల తలంపు లీటులున్న వి సా 

సీ చూతురా, దీనిని జూతేపల్లవ ఖాది ' 

ని పిగాంకనా గాన నిన్యనంబు 

కొందురా, దీనిని (గ్రొమ్మెజుంగుల జిల్లు 

పనికిం గాందగిన కుందనపు. దళ్కు 

కావలెనా యిద్ది, కలువపూశేకు పొ 

_తృముల( జిప్పిలెడు మెత్తందనమ్ము 

వలయున్నా మలయ పర్వత సానువ్రలనుండి 

దిగుమతి యగు కమ్ము తెమ్మెర లివి 

తీయుదుర, దీనివెన్నెల "తేట నిగ్గు 

ఒరయుదుర, దీని. బచ్చ కప్పురపుంచావి 

కోరికొందురు దీని. బటీరజలము 

(తొవిచూకుర, తీయని వూవుందేనె, 

“తొలకరి” కిం దొలివలుకు (వాయుచు. (రీ క ట్రమంచి రామలింగా రెడ్డి 

చిట్టచివర నిట్టులని ముగిం చెను. 

kK ఈకవులు నిక్కముగా స్వతంత్రులు, ఆర్యాంగ్లేయాది వాజ్ఞయ 

ముల సారముల బీల్చి తమయందు లీనమగునట్లు వేసి చానిచేం 

గలిగిన వుష్ట్రీచేం బుమ్మలముగా  (ప్రాయువారు, పరి కవిత్వమున 

నీక్కంచు మంచి నీలము లున్నవి, తళుకు బెళుకు తాళ్ళు లేవు, 

అయినను రత్న పరీక్షుయందు సమర్థులగు వారికి గాని సామాన్యులకు 

వానిగుణము నెజుంగ నలవికాదు. సుకవిభోగ్యము లిచటి వస్తువులు 

నలిపివేయకు. డటు నిటు కలచినై చి” 

“పొందరనంది రచనతో వీరికి సిద్ధహాస్తులయిన మహాకవులుగాం 

టరీగణనము నచ్చినది, ఆకాన్యనమునకు( జెలు(గు దేశమున ఛావలసీన్ల 
ee (నలో. జ 
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జ్ఞానమును వచ్చియున్న ది, (పతిభావ్యుత్సత్తులు నిశరముగా నున్న నాండు 
కాని కని రాణింపండు, వీనిలో, "బేనిపాలు వెలితిపడినను, అది కవికి 
గొజంతయే, (పకృశము, పింగళి కాటూరి కవులను గుణించి. వార 
మంచి (నతిభానము గల మేధావులు, డానికి దగినటులు వ్యుత్సన్న 
తీయు. జక్కొనిది. ఈ గుణద్వయనునకుం. దోడు వీడని యభ్యాస 
మొకటి. “సొండరనంది మీ సమ్మేళనము పండినపంటమై, నందనా 
రామమై పండువుచేయుచున్న ది. 'బుద్ధచర్శిత! రచయితలు తిరుపతి 
'వేంకటకవుల కీకావ్యము గురూపవోరముగా సీయయడినది, శాబేని, 
వారిలో నభీన్ను లుగానుండిన చెళ్ళపిళ్ళ "వేంకటళ్యాస్రీగారికీ గురు 
దశీణి యనుళఖొందము. గురువుగారి మస్టీపూ ర్త్యుగ్స వావనరమున 
సీకబ్బ మప్పనము సేయంబడ్డది, అస్పీ సమగ్చణ పద్యము, లీళిష్యుల 
జంట యగాధశినయ మధురహ్భృృదయనములను దోయిళ్ళం బట్టికొన్న ది, 
అందలివీ కొన్ని $= 

శీతనతోడి ఫొళ్తునకుం గోల్ కలపం దలపోసీశాదు, సీ 
జీతము 'మెచ్చలాగాం గవిత చెప్ప నేర్తు నుటంచుంగాదు వీ 

ఖ్యాతికిణా, దిలకేమనిన నద్యతనాం(ధ్ర కవివ్రసంచ ని 
రాతకు భక్తిమై నుడుగరల్ భుటియింజెడి వూన్కియీ సుమి! 

% 

సంచీత పూర్వపుణ్యము లొసంగు ఫలములు బోలె వొసనల్ 
ముంచుకొనన్ నవ(ప్రననముల్ వీరబూచుచునున్న దీవు క 
ల్పించిన పొాదులందుం (బభవించిన నూత్న కవిత్వ వల్లీ; యి 
కంచెను బూలమా+లటయికొమ్ము గ భాభరణన్ముగా గురూ | 
భావ విళుద్ధి దోంపలో భవత్సదముల్ భజియించునాంటి మూ 
సేనలు మెచ్చి యాదర విశే ఇెలర్పంగ సల్పీనట్టి మూ 
దీవన నిక్కమై కొనలో దియ్యని కావ్య ఫలమ్ము 'నేంటికీన్; 
నీ విడిన భీ యిది సీ ఘునంగొద సిస్ట్ విందుగాగ్, wes oe oe 

sm re mae Ay 
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నంస్కృకమున అశ్వ ఘోవ. మహాకవి సౌందరనంద కావ్యము 

సంతరించెను. అందముగా నున్నదని యాగ్రంథనామము వీరు 

పెట్టుకొనిరి ఇతివృత్త ములో దానితో గొంత పోలిక. ఇంతే. ఇశ 

మిగిలిన యావత్క-వితాచవుత్కియయు ఏరిసొంతము, కథావస్తువు 

ధర్శనిస్థ కలయది. కవిత్యము తగినట్లు రసపుష్ట మైనది, కావ్యము, 

రాశిలో వాసియెనది కాక పోవచ్చును, గుణనంవ ర్రీ లోను త్త మజూలికి. 

'జెంచుచున్నది. (ప్రాచీన సంప్రదాయములు తూలనాడకపోవుట - (కొత్త 

దారులలోని మేలు చేరుకొనుట యీాజంటకవులకు.౬ గల విశాలగుణము, 

అభ్యుదయపథములో నంగలు వేసికొనుచున్నార మన్నళొందజు వీరి 

కవిత నేమందురు! - కవిత నిత్యనపీనము కావలయును అనగా 

పురాణము కావలయును, చేలవీడి సాముచేసిన వీలుకాదు. “ సౌందర 

నందము * పురాతనాధునాతన కవితలకు నేతుబంధము. 

అలనాటినడిశేయి నశ్వరాజము వెన్ను 

చమరి ఏడ్కొలని నట్టి స్థలము చాంటి 

చన్నతీ డాలం వోంచిన రాజగృవాలశ్షీ @ 

పుల్కు- పుల్కునం దన్ను. బోల్చికోనలో 

చెలగోలు మూశల యొల్లుల సౌధ వా 

'తొయనమ్ము లపొవృతములు గాలం 

దలుపులు 'తెజుచి పౌరుల కిమితి (బువా 

ణులగుచు వెజుగంది నీలిచి చూడ 

నోత్త పరతత్త్వ బోధనా నాళ్ళు తేజ 

మానశచేందుని పరివేషమై భజింస 

బురము చొత్తెంచి నిలిచీన బోధి సత్వుం 

గనుకనిన్ గని పౌరులు గములు గూడీఎఆ 

| ప్రథమసర్గము! 
* 
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నడపుల రాజహంస, తెలినవ్వుల వెన్నెలవా(క, (సేనులూ 

శమ నునుంబల్కు-. చేని పిర్య "రెమ్మలు వై చు వలాసవన్శి, (వే 

ల్నిడి పహృదయమ్ము నుచ్చిచను 'మేలిమిచూూపు వుడాళ్నిమమైన యా 

పడయక నంద భాస్కరుని చాయలో నోర్యదు భాయయుం బలెన్ 

తానా సుందర నందు6; డ వెలందియా, తన్వంగ మాధుర్య ల్రీ 

లా నందైక నిధాన, మొండొరుల (ఉమాలాప శీరీ వినో 

ఊనూనాను భవమ్ములొ, మదన విద్యా ది శీక ముల్ ; సముల్ 

కానన్ రారుగదోయ్యి  కొమిజనలోక ముందు నాదోయికిన్. 
# 

పద్యములకు. (బ్రకోరణము స్పష్ట సడుచుండుటశే (వాయుటలేదు. నుజీ 

కొన్ని యుదాహారించుటకు మనసు పడుచున్నాను. రస'భౌవాభ్యుదయ 

మిందెంతదాయక సాగుచున్నదో మిరే యెన్ను ఫొనవలయును, 

(బ్రతుకు నిక్కమ్ముయేని యవ్యారిసట్ల 
నిరతిలేని స్వపష్నమ్మునా జరుగం బోలు 

(బ్రతుకు నిక్కముగాక - స్వన్న మగు'నేని 
సత్యమై తోంవంబోలు నాజంపతులకు, 

న 

రాగరంజిత మున్ననోరత్న మింత 
యింత శకలమ్ము లొనరించి యింతి! నీదు 

కంథకహోరమ్ము నొనరింతుం గడమ యిడక 
నీనుతు సాదయ (ప్రబంధము విశద ఫణితి ! 
చిలది ! యి రాగలతలు వుస్చించు నట్టు 

లీ మనోరథములు ఫలియించు నట్లు 
దరు లొరసి పాటు నీ మము తో వంతి, 
జీలిపోదము “సిజతలంచేల మునకు ! 

ఓ 
wit, 
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ఎన్నితావిధాలనో వాదయమిచ్చి భజించితి విట్టి (క్రూరునిన్ 
నిన్ను. దలంచి చి తృ సరణిన్ విలపింతున, జాలి నింతునా ? 
ఇన్ని విధమ్ములన్ హృదయ మిచ్చిన (ప్రేయసి ఏటి. బుచ్చితిన్ 
నన్ను గుజించి పల్ల టిలన్యా సెనుసిగ్గున (మగ్గిపోదునా ? 

ఎన్నంయగరాని కూర్చి నిలువెల్ల నొకింతగ రాగపూర్ణ మా . 
సౌన్న పుం చానపాత్రయగుచున్ గరయుగ్భమునందు నిల్చు నా 
సిన్ని ధి, నిష్ట ధెవమును వీజిడినై. యిటు పాొజవై చికొం 

టి న్నిరుపే పడన యలమటించెద దిక్క-టీ రి త్తజోగినై . 

వలపుల్ వడ్డీకి బాటం గొ(గిట ౫దింపం బాతవై, నిండుచూ 

పులకుళ౯ా వెన్నెలై, (శవోయుగళి కింపుల్ నింపు గానమ్మవై. 

.యలరుందావివియయ్యు నూర్సులకుం బై న్నాతెెక భోగ్యంబవై 

కల(పుల్ దా(టి, యభిన్న వై, తుది మదాళ్నా! నాకు - లేవైతివే, 
% 

వసివాశ్యాడ, దొకస్వూడు( 

గసు గందదు, మేల్మిణాయ కగ్గదు, 'తావుల్ 

కొసరు, మరందము చిలుకును 

వినువక యెద దాల్తు నట్టి (వేమసుమమ్మున్ = 

_నాకీలోకముతోం బనేమి, వినుమన్నా ! పాలమున్నీటిలో ' 
జీ5కాంత్ మ్మైగుచోం (బవాళములచే చేపారు ద్వీపమ్ములో 

సాకుల్ రాలని సూలువాడని వసంతారామ మధ్యమ్నులో 

రాకాచంద నహ్మసముల్ వెలుంగు వార్మ్యా(గంబునం దొక్క టన్. 

నాకుం (బాణము (ప్రాణమైన. చెలితో నానానుఖమ్ముల్ లతా 
నీక మ్మై సెనంగాన్న డోలికలలో నిఃఖేద దివ్యామృుత 

స్వీకారము శై భజింపుచున్ సమయముల్ "నీమల్ వెసళ౯ా్దాంటి, 

కాకారమ్మును నిత్యమై నెగడు నయ్యానండ మర్థిం చెదన్ ం 

% 
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ఇటు లుధావారించుకొనుచుంబోవు-చో, సొందరనందమూనమ। ముగా 
నిచట (బతివాయవలసిన వాం నగుదును, తొంటి కవిత్యమున 

కనుకరణముగా6 గనిపించు పద్యములిందు తక్కువ. వానిలోలపహూడ 

ననుసరణచ్చ్భాయలు తోంవనీయని స్వతంత్రతియే యెక్కువ, కథావస్తువు, 
గ్రథననై వుణి శుచిత్వ రుచిత్య్వ సంవలితములగుటవలన సౌందరనంద 

ముత్తమకాన్యమయినగి, మట యేత త్కావ్యకర్తల గురుకులవాస 
శ్లోకము ెంశటివి ! 

పింగళిలశ్లీ (శాంతముగా 'రాముప్యాయణులు. వీరి తండ్రి చల్లపల్లి 

జమికీ. జెందిన “అముదార్గంకి లో మనుగడ సాగించుచు నాయూార( 

బెత్తనము వహించిన వ్యనవార్త,. అన్న డానములో నాయన పలుకు 
బడి గొప్పది, ఆయన యన్న డాన (వతీమును ఫలింపంజేసిన కుటుంబీని 
కుటుంబమ్ముగారు. లన్నీ శ్రకౌంతకని యా దొడ్డతల్లి కదుపు, ఆమె 

మోచర్ల వారి యాడుంబడుచు, మోచర్ల = వింగళి వంగడముల వారి 

కీ వియ్యము నాలుగైదు తరములనుండి వచ్చుచున్నది, లశ్రీగకాంక 
కవిగారి భార్య లక్షీ గనరసమ్మగారు కొంత సాహిత్యము “తెలిసిన 
యామె, శీ వళ్ళవీళ్ళ "జేంక టశా(స్ర్రీగారు కంటిజబ్బు చికిత్సా 

1988 లో విళాఖపట్టణముసం గొంత్ కొల ముంజెన, మకాము లక్ష్మీ 
శొంతముగారి యింట, అపుడు వారికి లక్షీ శ్రైకాంతీముగారి యిల్లాలు 

వేసిన యుపచార గౌరవము గాొప్పదనియుు జొస్తులుగారు ఆమెకు 
సంస్కృత కావ్యములు పాఠములు చెక్సి లిమ్యురాలిని జేసిఖొనిరనియు 
“జాతక చర్య” ఇటీవలి భాగమునం గనంబడినది, 

లక్షీ కాంతను గారి యాంగలపుం జదువు న్యూ లుఫై నలు దాొశో 

బందరు హిందీస్కూలులో, ఎఫ్, వ్య బి వ లు బందురునంజే యున్న 

నోబిలు కళాశాలలో. మూడవ “ఫారము చదువుచుండంగా 1909 లో 
లవ్లీ శశాంక మున్న పూస్మూలులో తిరుపతి వేంకటకవ్రలు శతావ 
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ఛానము వేయుట తటస్థించినది. ఆ(ప్రదర్శనము చూచిన వెంటనే 

యాత్ నికి గవితాస్థ యంకురించినది ' అదియాద్సి, వేళఠటశాస్ర్రిగారి 

యాదరాశీస్సులండి మూూ(డేండ్ల మూా(డునెలలు' గురుకులక్షిమ్టులడై 

సంస్కృ తాొం(ధములు చదువుకొ నెను, ఆ గురు నేవాపసాదము లక్షీ శ 

జశాంతమును చేయడు మహారచబుతేగా దిద్ద(౫లిగినది. 1912 లో, 

స్కూలు ఫ్రై నలు పరీశ్లో శ్రీక్ణతనంది, వెంటనే “ఇంటరుిన, చేరం జాంక 

రెండేండ్లకుం చేరి 1919 నాంటికి పింగళికవి బి. ఏ, వట్టభద్రుడయ్యెను, 

ఆవెంట నే 'నోబిలుపాఠ శాలిలో. [బథానాం[ధపండితే స్థానలాభము. మజీ 

నాలుగేండ్లకు, కళాశాలలోయహాడ నధ్యాపకత., అచట నోకనాలు 

కండ్లు పదపడీ మదరాసు విశ్వవిద్యాలయమునం దెలుప పరిశోధక 

ఇాఖలో “ఫెల్లో పదవి. అది మూండేండ్లతో నయిపోలా, తంజావూరు 

సరన్వతీమహలునం గూరుచుండి నాయకరాజులనా(టే "తెలుంగు కాటి 
యాకు బొ త్త ములు చదివి యెన్నో కొ త్తవిషయములు లశ్షీగ్ణకాంత 

కసి సేకరించెను. మదరాసులో నుండలనే 1980 లో ఎం, ఏవ మొడటి 

తరగతిలో నుత్తీళ్ణగ్రా యుండిన హేతువున్న 1981 సంవత్సరముననే 

ఆం(ధ విశ్వవిద్యాలయము నారు - వర్చాటు చేసిన తెలుగుకాఖలో 

నాచాగ్యస్థాన 'మొసంిరి. తంజోవూరిలో లశ్షీ ఇ కాంతకవి నాడు చదివిన 

చను చే, ఆంధధవిశ్వని ద్యాలయము అచ్చటి వాజ్మయ మంతయు “కావీ' 

చేయించి తెప్పించి (పకటింపకబూనుకొనునటులు చీయుటకుహేతునై న 

దని చెప్పెదరు. ఆనుహా(ప్రయత్న మున మొదటిదిగా “ద్యిపద భారత ము 

ముదటీసంచిక యచ్చునకు వచ్చినది. " దానికి లశ్షీ గ్రకాంతీ ముగారివీఠిక 

విఫులమైనది : యున్నది. తంజావూరి యతక్షుగానములను గురించి 

యాయన యంతో (నోయంగలవారు. (శ్రీ (ప్రభాకరశాస్త్రి వరిమ్మతే 

మైన “రంగనాథ రామాయణము నకు ఫ్రీగ భూమిక యాభరణమై 

యున్నది, ఎన్నో వీఠకలలో, ఎన్నో పత్రికా ప్రచురిక రచనలలో 

లక్షీ కాంతముగారి వాజ్బయపరిశ్రమము విశదమగుచున్నదిం 
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(కాటూరి చేంకకేళర గావు * గొ దియా సుపరినిష్టిత మైన సార 
స్వత వ్యాసంగవు, ఆయన భోగ త్యాగ. లకు నలయునంత యున్న 
వాడు, అదిలో పీరు కలపటచునాగు. నాలుగ] దు తరములుగా 
కాటూరు వీగిస తీగువాత్ “కాటూరి యని యింటి చేరు మాతటీనది, 
నీనను తాతగారికి దత్తుర్తా వేగ టక్ళరరావ్రుణాగు "సంపొంచాను, 
నంద తినోపాట? మాలిక్ విత్వన.. క వలయునం 4 వ్యుత్చ త్రియు 

నున్న వాయ. గురువు) సెశయించి చమవ్రుళొన్న నాయం పింగళి 
కవియు నీయనయు సతీర్థ్యులు కావ్టట విశేషము, పీరికిని చళ్ళసిళ్ళ 
శాస్త్రులుగా కే సంస్కృ తొంధధ సొ'హీగ్యభిక్రా వడాళలు, వేంకకీ 
శ్వరరావుగారు బి. వ నీనియగు చగువుణు 1921 తో, సహాయనిరా 
కరణోద్యమ మున. జదువ్రు విరమించినై చిం. 1980 లో జగిగిన యుద్యను 
మున నాలు నెలల కారావానదండనము. కొటుూారిక వి దంతటి బేశాఖి 
మానము. 1982 చుదలు 89 వనజకు ఆంధోపా ధ్యాయుండుగా, 
్రీ9 సం! మొదలు శకి నం! దాక (సీన్సి పాటుగా బందరు అంధ 

జాల్తీయ కళా శోలలో నుద్యోగనిన్వవాణము. (ప్రకృతము కృష్ణాపత్రికా 
సంపాదకత, ఆంగ్లభావలోని యుదాశ్త సొహిత్యము నీయన తనివాధం 
జూజలాడీయు, నార్యసంప డాయములు వీడగ కవితా ౫థనము 
7 వించిను, కావలసినంత స్వస్థాన నేవభొషూభిరతి కల వ్యక్తి "నేం ళు 
శ్వరరావుగారు. మెత్తని హృదయకు, మటీమిత్తని పలుకుబడి, 
ఒడ లెటుగోని యుపన్యానథధోరణి ని'గిందుగుణ ను లేదు శాని, తియ్య 
తియ్యగా(బద్య పాఠ ము చేసి సభ్యుల నూరించును. నిర్లిప్పుండు ; ఒకరి 
లత్యము లేదు, అట్లని ఎవరిని జెందనొడండు, సచనొ లిలో వీంగళి 
వారిది సద్యకశయ్యలో కాటూరి నారిది పె జీయిగా నుందునని "జేశ 
మున బలుచనైన యుక వొడుక యున్నది, రసజ్ఞుల జొవుల కిటి 
చాడుకలు వినం బడవ, వారిరువురిది సరియగుజత, ఫౌందరనంద 
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మొకటి మా(త్రము, యీ యిద్దజి కీర్మికిని. పతాక, కలసి వ్రాసిన 
“పొలన్త్యహృదయ' మను చిన్న కావ్యమునుండియు రెండు రత్నముల 

నిచ్చి యిం జాలింతును, 

[శ్రీరాముడు లంకనై నెత్తివచ్చుట చూచి సముదుండు రావణునితో 

జెప్పంబోయణా రావణు డనినమాటలు] 

వనవణ్బు చెక్కిళ్ళ వయనున లజ్జమై 

ముని యాజ్ఞ దాటక తునుము సొగసు 

జునపాలు(వేలు నీడున శై వచాపమ్ము 
విజిచిన శృంగార వీరమహిమ 

పనపు బట్టల నిగ్గుపన భార్గవ క్రోధ 

సంధ్య మాయించిన శౌర్యసార 

మూలిం బాసిన (కొత్త యలంతమై వజ్రసా 

రుని వాలి నొక కోలం దునుము పటిమ 

వీంటియేకొని = ఇన్నిటికంటి రాచ 

పట్టముదోరంగి నారలు గట్టి కాన 

మట్టినట్టి 'నెక్కసమైన దిట్టతీనము 

వింటి -- సామికీ తీగుననుకొం'కు కాని 

శ్యానులకాంతి మోనానము, సొమ్యుగభీరము సుప్రసన్న శే 

ఖామృదు హోసభానురము, గన్ను లపండువునై న రాము నె. 

నర్నామును మిఘ్ముుంబో లెం గన నోమను గాదె, కఠోరవృత్తినై 

సామని మున్న ఘూరరణ స్యతనిమం త్రితు జేసి యుందుటన్, 
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యాహ్మాణులు. తల్లి: సుబ్బమ్మ, తండ్రి ; జేంకటప్పయ్య, జన్మ 
స్థానము : కృ స్లౌబిల్లా, నందిగామ తాలూ ఇాలోని పొక్కుునూకు, నివా 
సము: హౌదం*బ”దు.. జననతిలు: తారణనసంవత్సర మాఖశుద్ధ షష్టి, 
1585 జనవరి రచనకి ముదిరే: ౧ ముట్టి కాగు ద్భము 
౨ మాలతీగుచ్చము. క. మోత జలు హీంద్యాగ్యో?న. ర. తెలంగా 
అం థో బ్యానుము (1 ఖా! హతే! ల గ్యర్ బాల్లి వర్మిత్రీము 

శ, మహాభారత సమాతీణము. 5 గలేలంగాణా ఆం(థభోద్యముము, 

(2వ భాగము) ర, రోనుక సానా జ్య సర్మిగ్రము (ఆనంఖూర్జ ఘూ 

జస దేశము కృష్ణాము,డల మీకాని, పానుమంతే రావుగారు పదరా 
జాను ని వను, నజాముర రాజ్నములో రాజకీయ (వాముఖ్యగము సహీం 

చిన తెలుగు వ*ంతో పధ (పథమ శీణికి. జంటని వారు. ఆయన రచ 
ముతీలుగా నెక్కు సమంది వినియుండగు. వమసలా్యాా హానువంచ రావ 
గారు రచించిన (గంథధముంఎ పుటల (ప్రమాణపులోం దట్క.స, అవి 

మైనను సాహిత్యనంబంధము గలవికావు, ఎక్కువ "దేశభక్తి సము 
"లేజకములు, చరిత వివయగను:లునుం ఆంధోద్యనుము సీర (పాణ 
(ప్రాణము. తెలంగాణా ఆం(ధోద్యమము ఏరిది [పథమ భాగము 
ముదిత మైనది. మల్లికా = నూలతీ గుచ్చములు "గింకు ముద్దయిన 

(గ్రంథములు. అందలికథలు (పొచీనాంధ్రుల విశిష్టతకు మ సోదర్శములు, 
తెలుగులో (గ్రాంధిక శైలి ఏంది తీరుగానుండి విందునేయును, మల్లికా 
గుచ్చమునం జూర్మితక ములు సాంఘికములు నగుకథలు మధురథోరణిలో 
నున్నవి. రుద్రమదేవి మున్నుగా నున్న గాథలు వీరి చరిత్ర దృష్టీ 
మంచి నిదర్శనములు, 

హనుమంత రావుగాగు బి. వీ, బి, యల్, సట్టమునందిన న్యాయ 
వాదులు. ౧౫ వత్సరమ:ల యాడునుంజి లురువణి ఇమీబేండ్లు యాడు 
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వచ్చువజకు( (బ్రభుత్యము పోరీ విద్యాశాఖలో నుద్య|ోగము, అంతటి 

నుండీ ధాతు నత్సరములు పాదరాబాదు శాసన నిర్మాణ సభలో 

నాంానువాదక్ సదవీనిర్వహణము, పిమ్మట నిరువదినాలు "గేండ్లు 

నిండుగో పాళోర్లు పశీలునృ తి, (ప్రకృతము ని శాంతి, హానుమంతే 

రావుగారికి ఆంగ్లము, అం(ధ్రగు సం బే కాక సంస్కృృతీము, ఉరుదూ 

భఛామలగోంగూడ మంచిపాండితి యున్నది, వీరికి (శ్రీ), కందుకూరి ఫీకేశ 

లింగము: పంతులుగారి రచనా విధానము ఆదర్శమయు, వ్యానహోరిక 

ఛావయం దెగ్యూ-వ యాదరముగాని దాని యుపయోగమును గూర్చి 

యెక్కున విశ్యాసనుగానీ కలవారు కారు. 

విశేపు మేనునయా వానుమంత రావుగారు హైదరాబాదు రాజ్య 

ములో నేంటి (పజోద్యమనులయందు. బాలునొని గొప్ప కీ రి గడించి 

నారు. రచయితలలో చారికీయందగన గారవము, ఆకీ రిని ఒట్టి "కాక 

సాహిత్య-చరి త్ర సంబంధమైన వారి మల్లీ గా గుచ్చ, మహో భారతే 

సమిాతుణాది కృతి రచననునలన నని గు ర్హింపవలయునుం 
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రడ్డివంశీయులు.  తలిద(.త్రులు గంగమ్మ, నారాయణరెడ్డి. జన్మ 

సొన ను గద్వాల సగిస్టానములోని బోరజెల్లి, జననము దుర్ముఖ జో 
ఉట జ్యేష్ట బహుళ ప్రతిపత్తు 1896 శం, రచనలు: ౧, ఆం[ధుల 
సాంఘీక భర్మిత.. ౨౨, హైం వధర్శవీరులు. వ. రావూయణ విశేష 
నయం కో హీందువ్రుల పండుగలు, x (పజాధీ శారనులు. ఇ. తుఖా 
రామి [నాటక యు] క ఈల్భుల విషాదము [నాటకము] రొ యువజన 
వ్ట్తానం. శ మెంగలాయు కథలు, ఇ కోడులు ‘ 

పా రాబొదు ఆంధ సాహీత్య రచయితలు -- అను తలంపులో 
తొట్టతొణయుత. నుకనరము (ప్రతాపెద్తగారు తగిలి జేతొళరు త జ్హైదరు, 
“ఆంధ్రుల సాంఘీ! చగిత్రి” (గంథరచనతో ఆ మెఠరిపు మెటిపులుగా 

విరిసియున్న (సతాపరెడ్డి ఆరి యశస్సు స్థిరపడి నిలిచినది, ఇట్టే యుత్తమ 
రచయిత జీనన సింధువునుండి యథాశ క్రి ! నేటుకొొన్న కొన్ని బిందువు 
లీకిందివి, 

(ప తాప రెడ్డి గద్వాల సంస్థానములోని బోరవెల్లి (గానునులో 
ఇన్ఫించి యేజేండ్రదాంక నచటనీ పిరిగొను. మొదటి గురుత్వము 
తండిది. సీదస నెనినిదవ యేట కర్నూలు లోం జేం “మెటిక” వజికు 
విజ్యాభ్యాసను, ఎఫ్, వ, హైదరాబాదునందు బి, వ, నుదరాను (సెస్ 
జెస్సీ కాలేజీయందు చదువుట. బి, ఏ వజకును నంన్కృతము ద్వితీయ 
భానూ (గ్రహించి జకించుటజీ నాఖావలోని మెలంకునలు (ప్రతాప 
గారికి దెలియును. అదిగాక, గురుముఖమునం గావ్యపంచక ము లఘు 
శాముదియును జదువుఖొని శత్రమశ మీకీ మెటు.గుపెట్టుకొనెను బి, వీ 
శదుచ్చు చుండ సే “ఉచ్భల' నాటకము. ఏరు సంభుటించిరి. న్యాయ 
శాడి పట్టము వడసి హైదరాబాదులోనే ఉద్దాభానలో నిమి లేంక్లు 
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కీ డరుపని ేసిరనంగా, (వఆాపరెడ్డిగారి కాభావలోని ప్రవేశ మెంతటిదో 

తెలియగలదు. “పార్మీ ఆఈందును పిరి పరిశమము (వశంసనీయ మైనది, 

మొత్తే ముమింద సంస్కృతము, ఉన్దూ, పార్ఫీ, ఆం[ధము, ఆంగ్లము - 

భాషలలో జక్క-ని పరిచయము (వతాపరెడ్డిగారి కున్న యది. ఇట్టి 

విజ్ఞతలల సీయని సారన్వతోదో్యోగము నిర్వహించుచున్నారు.. రాజ 

కీయోదోోగములు కోరిన మానిసి కాకపోవుటచే ప్రతాపరెడ్డి లక్షల 

కధికారి కాలేకపోయెను, పోనిండు! ఆయన (గ్రంథములు నేనవేలు 

ఏలువకలని శావచ్చును, 

నిండుగా నిరునది నాలుగోండ్లు (పళాపరెడ్డిగారు నెజివిన నువ్రశో 

ద్యోగ మొ%6 డున్నది. అది “గోలకొండ” పత్తి కాసంపాదకత.. పీరి 

యధికారములో  “గోలగొండి అర్ధవార పత్తికయై మంచి ప్రఖ్యాతి 

(ప్రచారములు పడసివచ్చినది. ఇటు లుండణగా 'లిమికెడ్ కంపెని వారు 

వచ్చి దానిని దినవ త్తి 9కణా మార్చుచేసి నడపుచున్నారు. కారణాంత 

రములవే. వారితోం గుదురక “రెడ్డిగారు సంపాదకత వడలుకొని 'ఇటి 

శాలపాడు అను (గ్రామములో. (బకృతము గడపుచున్నారు. 

చరిత్ర, పరిశోధనముఆనయగా వ్ శింతో సంభరము, వీరియిల్ల 

చరిత్ర భాండారనుని చెప్ప విందుము, |వ్రతావరెడ్డి గార కథలు సారన్యత 

వ్యానములు, చరిత్ర, పరిశోధన రచనలు మొత్తము మున్నూ ఆ 

సంఖ్యకు. బె బడియున్న ది. నాటకములు వొసిరి, వ్రద్యరచన చేసిరి, “(పజా 

ధికారములు మున్నగా నెన్నో రాజకీయ విషయములపై చర్చా(గ్రంశ 

ములు 'నెలునతీచిరి. హైందవ ధర్శవీరులు, రామాయణ విశ్తేసములు, 

హిందువుల సండుగలు మున్నయిన రెడ్డెగాం కూర్పులు వారి వివిధవివ 

యజ్ఞతకు నిదర్శనము లై నని, ఈయన సద్యకవిశయు సాధుమధుర 

వానది, తెనుంగు భాఘానుతల్లిపై (వాసిన యీోాసీనయు చూడనలయునో ; 
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రిపూర్ల పావవా'ంభ స్తరంగోదోోగ 

గొతమి గంభీర గమనమునకు 

అలంపురీ నందనారామ విభాజి 

మల్లోబ ఫలరాజి మధురగుచికి 

ఆంధీ కుమారీ నమాయు కృ పరిపూత 

తుంగా సయన్సు మాధుర్య మునకు 

ఖండ శరర, జాలీ, ఘర్జూర, నోర 

(దాశూదియుత రామ రనమునకును 

అమృత నివ్యంది వల్లీ ప్రద మునకు 

రాణీ దివ్య నమోూసారాగముసకు 

శేనికేటల ననకంవు సోనలకును 

సాటి యగును మా తేనుప భాహానుళల్లి. 

'వణయని' ప్తె వీరు కట్టిన కవిత యెట్లులున్నదో యరయవచ్చును ; 
ఉ. నీ నునుజెక్కులున్ మరియు సీ చిరునవ్వును దంత కాంతియున్ 

నీనయగారనముణ్ కలికి! నీదు మూటారపు గుబ్బదోయియున్ 

సీనడయాడుకా నరయ నీచికురంబుకు శంచువోోోవియున్ 

చానరొ! నాకు నాయెడంద సంశయ ముండిన చీల్చి చూడుమా |! 
ఉ. ఎచ్చటి శేగినన్ మరియు నేమి మొనర్చిన నీదు హమాప మే 

యిచ్చ దలంచు చుండు కృవయించుగ్ పూన వచే మె టర్భగా 

వచ్చున యామనోవ్యథల వొరిజలోచన ! సీకటాతమున్ 

నచ్చితి నిం తఈళ్నలన్యా లలనా! చలముూన పొడియ్ ! 

ఉ. నీ సరనంభు ముచ్చటలు సీ తగభాయిత నే త్రయుగ్భమున్ 

వీసరవోని 'మోహమున వేమరు చిళ్తములో సగించుచున్ | 

- వేసర శెల్లవేళలను (వీయసి! నిన్ ౫నంగోరునాకి యో! 
అనలునగొల్సి మీచడగునా మగువా! వగ పాచ్చుచున్న జే! ' 
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(వతాపరెడ్డిగారి ఇత్యాడికమైన కవిత మంతయు నొకయక్తు, 

వారి 'ఆంధుల సాంఘికచరితి (గ్రంథ ముకయెత్తును. 1929 సంవ 
తరము: నుండియు రెడ్డిగారు తెలుంగువారి నంఘమర్యాదలను, ఆయా 

కవుల (గ్రంథముల దారమును గు ర్రించుకొనుచు వ్యాసభాపమున 

'వెలువరించుచున్నారు. ఆ కృషీయంతయు 1949 నాటికి పంటకు వచ్చి 

యీతద్(గంథ'హుపమున మనకు భు కృమైనది. కాకతీయ సామాజ్యము 

నాడు ఆెడ్డ్దపాలనమునాండు. విజయనగర రాజుల 'యేలుబడినాండు, 

మజీ వివిధ(ప్రభుత్వములనాండు సాంఘికముగా. దెలుగుల నుర్యాదలు 

నడతలు నెట్టినో యి కూర్పున హృదయంగమ ఫక్కి_ని (పదర్శింపం 

బడినవి, ఈ రచనవిషయమై. ెడ్డీగారు కావించిన కావ్యపరిశీలనమ్యు 

చరిత్ర పరికోధనము గణనీయములై నవి. ఈకృతి చిరకాలస్థాయిగానుండి 

శెలుపవారి కుపయోగపడు ననుటలో విప్రతిపక్ను లుండరు. ఏరి 

రచనయు నింపుగా సొంపుగా నడచినది. వారు (వాసినటులు- 

“ రాజుల రాజ్యాల చరిత (వాయుట అంతకష్ట్రము “కాదు, కొని 

సాంఘీక చరిత్రము [వవాయుట కష్టము, దీని కాభారములు తీక్కువు 

తెనంప సారస్వతము, శాసనములు, స్థానిక చరిత్రలు (కైఫీ 

యతులు) విచేరీజనులు చూచి (వాసిన (వా(తేల్కు శిల్పములు, చిత్తరు 

వులు, నాకోనులు సామెతలు, ఇతర వొజ్బయములలోని నూచనలు, 

చానపత్రములు సుద్దులు, జంగముక థలు, పాటలు, చాటువులు పూర 

వస్తు సంచయములు (Collections) — ఇవి సాంఘిక చరిత్రకు వనికి 

వచ్చు సాధనములు ” 

ఇంత సామగ్లితో (శ్రమించి సంథానించిన "రెండ్డిగారి సాంఘిక చరి 

త్రము నేటి సారస్వత కృతి సంభారమున కొక వెలుంగు నిచ్చి, మెచ్చు 

కోలు పడయందగిన (గ్రంథమై, వారి యశోలతకు మాజాకు వాత్తించు 

Cn a] 



దువ్వూరి రామి రెడ్డి 

1895-1947 
శిడ్డి బిడ్డ, జన్మభూమి ౩ చిల్లూరినుండల ములో ని "పెమ్మా రెడ్డి పాళెము, 
జననము? ర. నవంబరు 1రిరిర్ నగ నిర్యాణము : 1947. రచనలు | 
౧. పొనశాల.౨. కృషీవలుండు 8. కుంభరాణా రో, వనకమారి ౫. నీతా 
వనవానము క నలజారన్ము ఆగ్ని ప్రవేశము, 6,పలితళ్లీళము రా Voice 
of the Read [ అంగ్లళ నితానంపుటము] మున్న గునవి, 

అభినవాం(ధ కవితారసాలశాఖ నధికోపీఇంచి మధురగానము జేసిన 
కవిపుంస్కోకిలము దువ్వూరి రామి రెడ్తిగారిజీవితమ స్మ్యృరణీయ మైనది, 

ఆయన కలిగినరై తుబిక్ల, అకలిరుకిందోడు నిజ్ఞానసంప త్తి, ఆనంప త్రిక 
ఫాయను తీయనైన కవితాధోరణి, ఈనమ్మేళనము చక్కనై నది, ఇది 
విసానాన్యమున కందని విందు, నెల్టూరిజిల్లాలోని "సెమ్మూ'రెడ్డీ 
పాలెములో రాబురెద్దిగార పుట్టుక, అచటి ప్లై బతుకుల చెంలంకువలో, 
శారికవిత యుట్టియలమింద నవనీతము నుసవి యూర మైనది, మె త్తని 
హృదయము; మెత్తని రచనానంపత్తి. ఈభాగ్యముతో నాయన 
ఎండశావ్యము లెన్నో నంతరించెను, నాటికలు, కథానికలు, వ్యాసములు 
రచించెను, వమివ్రాసిసన్కు స్వాతంత్ర్య దీష్తి (ప్రదగ్శింజెడి "నేర్చు 
కలములో నున్నది, నిసర్షమధురమైన పదబంధము రామి రెక్డిగారికీ 
జన్హతోభ వము, ఈసిద్ధివలన సీయన పూర్వ పద్ధతులను చాటి నడచు 
చున్నానని సావాసముతోవదించెను, ఈదిగున పద్యములు పరికీంచునది: 
చ, వనలతమైన నాకవిత వత్రపుటంబుల బూాన్రరెమ్ములన్ 

_ దినదిన బృంభమాణమయి 'లేజరిలెన్ సహజ (పరోవాన 
ర్థన నియమాను సారము దల్లత యెన్నండు. దోంటమాలి సా 
ణేని గనుంగోని నవ్యరమణీయతం జిల్ము.. నపూర్వ పద్ధతిన్ క 
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గీ, పంజర నిబద్ధ కీరంబు బయలుగాంచి 

యడ్డుకమ్ముల చాంటంగ నాశచేయు 

నటు బహిర్నియమంబుల నతశరించి 
మన్గనంబు స్వాతంత్ర్య సీమకుం జరించు, 

గీ. కాన చనెనరేని యనుకొన్న చాన చేమి 
గలుగుం;గాల మనంతము ; ఇల విశాల; 

భావలోకము, (క్రమముగా బడయువూర్చు 

వలహృదయంబు వెలిపుచ్చ నింతయళ్లుకు. 

ఈచివరి పద్య'ఛావము భవభూతిని స శరింపం 'జేయునదికచా ! ఈయన 

(వాసికొన్న తీశా భాపా--భావ స్వాతం త్ర్యములు పాచ్చు తీసికొన 

కుండలో నే సంపదాయగుటు పాటించుచు. విత సాగించుట కాన 

నగును, (పొచీన కపి తారీతుంపై. దండెత్సి యువ్వెత్తుగా నత్షుత ఏథులలో 

నెగురు కొందజువంటి వాడు కాడు రామి రెడ్డిగారు. ఆయన 

భావ వైభవా వేశమునకు సరిపడు భాపాభార (ప్రవేశము కలవాండు, 

ఆంగ్ల పారసీక వాజ్బియములలోని పలుకు బళ్ళు లెన్సగా గుర్తించిన 

బొడు. సంస్కృతీ వాజ్బియపుః బొలుపులును దెలిసి కొన్న వాండుః 

సవాజముగా సౌజన్యమూార్తి.  ఈపయిని, కవిత్వ మెటులుండునో 
భావింపుఃడు. -ఈకవి యభి(ప్రాయమిది ; 

చే” జామున వికసించు ఏీరులయందు 
రేకు వెడలించు సంజపూ శెమ్మాలందు 

శావ్యమునం బోలె బియింతు శొతుకమున 

(పకృతి సామాజ్య పోలన పద్ధతులను, 

* చటులకల్లోల రననల సొగరంబు 
పవలు రేయి నాలాపీంచుపొటలందు 

అనితర (గ్రావ్యాధ ర్మంబు,శౌ జేలంగు 

సీక్వసృష్టి (వ్రకారముల్ నినుచునుందు, 
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గుజురుతుంపర ముత్యాల కౌన్క లిడుచు 
తిరలు సెలయే పాటలో ' చాగియున్న 
రాగత తంబు నామని రాత్రులందు pe 

కోయు కోయిల కడ నేగ్చిళొందు వనుల, 
4% 

ఇట్టి త్ గంముతో సి రెడ్డ కనీ కోకిలను మధురకావ్యగానమువేసి 
నది, వీరి కృమీవలుండు- పొన కొల మున్న యినకృణులు కాల (బళస్పీ 
కెక్కాయున్నవి. పల్లెటూరి ౨ తుగ్రదుకు * కృషీవలుండు ? కావ్యమున 
మూట గటినటులు ముచ్చటగా గనవచ్చును, ట్ ఈ Ww 

అన్నా వోలిక ! నీదు జీవితము నెయ్యం "బార వర్ణింప మే 
కొన్నన్ ని క్ష్ సార వేగమున వాక్పూరంబు మాధుర్య నం 
పన్నంభ్రై (సవహించుం గొని యితీరుల్ భ్ గ్నాళుతై యార్జ ఫో 
సన్నం గక పటపాతి యని నిందావాక్యముల్ వల్క. ఠీ ? 
రామి రెడ్డి కవిగంమునకు వ+లికుండు ఉద్దీపకుంై నాండు. ౫"తొను గతిక 

మార్గమున సొగళ్ల, దేశ కాలస్టితులు గుర్పించి తన తీయని ఎకొతీలో 
జొసపద వాతౌవరణమను రాణింబం జేసిన యి రెడ్ట్కవి మజవరాని నాడు. ఈయన కవిత వినిధవిషయములయందును (బసరించినది, 'పణయాస్యోనము” ఇంత్ మె త్రగా నున్న బో, చూూడనగును ; 

చంద్రికా ముద్ధ కర్వరీచ్భాయలందు 
జీవలోకంబు నుఖను తీ బెందుచుండ 
కవి మునంబును (బక్చ్తియు కలయుచుండ 
పోదమా కొంచ “సెలయేటి పొదలదరికి, 

పులులులు గూరులం జెదరిపోయిన రెక్కల నొ శ్రీకొంచు, గోం తులను పరస్పరంబు విగితో* చెనవై చెడి జేళ నెప్పుదుం దెలుపని వృ(దహస్యముల తీన్నగ పీనులవిందు నేయ జా జెలి సెలయేటి స్రాకతిము జోరుదనూ, మనెకేలి యకాతలన్, 
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జిలిబిలి కమ్ముగానములు చేసెడి యా సెలయేటి యొడ్డునన్ 
పులక ల విస్తరిల్లి నును బోడీమి జూసెడు నీదు బుగ్గలన్ 

దొల కెడిస్టగోడాలు కడదోపని ముద్దుల (గుమ్మరించి యి 
వ్వల మధురోక్తులం గడిగి వై చెదం నోమలి, రమ్ము మెల్లగన్. 

% 

శ్ర రామికెడ్డిగారికిం 'బెక్కుసారస్వతములతోం బరిచితి యున్నది. 
ఈయన ఆంగకవితేయు స్తుతిపాత్రమై యున్నది. విజ్ఞానశాస్త్ర పరిశోధ 
నము లన్న-చో నీయన కధిక పీతి, కాత్రుపరిశోధకుల గారవనిధి పది 

చేలు మోదుగట్టి యుంచిన యా రెడ్డిమహోో దారతీ తెలుగునాట రత్న 

జ్యోతియొ నిలువంగలదు. (శ్రీమత్కుటుంబమున జనించి చేతులనిండ 

విత్త మార్జించి, దుర్గ న్థీననములకు? బోన విజ్ఞాన నిశ్షేపముగా వెచ్చించిన 

'రామి రెడ్డీ సాహిళ్యధనము పవిత్రమైనది ; స్థరతరమైనదియును. కవితా 

క ళయం బే కాక, లోకవ్యవహారములందును ఏరికి జూతుర్యము కలిగి 

యుండెడిది. “సినిమా” దర్శకత్యములో నిరాపీకేమైన యీయన 

నైపుణ్యము గణ్యమై యున్న దిగదా | 

విజ్ఞాన పరిశోధన ఫలము కవిత్యళళలో రంగరించి పొంగారంజేసి 

యీమభధురకవి (వ్రాసిన “ పలిత శేశము ”- రవి కవి * యను కావ్య 

ములు చక్కనివి, రెండన కావ్యమునుండి రెండుపద్యములు; 

చ, మునుపటినుండి మూనవ సమూహము గాంచిన యున్న తస్థితుల్ 

పొనరిచినట్టి కార్యము లపూర్వ మనో బలసిద్ధులుం, జిరం 

తనమగు దేశనాగరికతల్ బహూుశా(స్త్రు సమార్జనంబు జె 

న్పీనం బది యేండ్లు పట్టు; బృధథివింగల దంతయు: జెప్పసాధ్యమే ! 

ఉ. వీస్కీ మూలకారకులు విశ్రుతబుద్ధి వివేక పూర్ణ వి 

ద్యానిలయుల్ సమర్ధులు నుదారగు ణాఢ్యులు పూజ్యులైన మా 

మూనవులేగదా, తెలివిమాలి వచించితి వింత సేపు నో 

భాను(ఃడ్ల! బాలు బోలు నిశం బల్కకు మేల వృభా(ప్రయాసముల్ ‘ 

Meta 



1897 " 
శెల్లగాణ్య శాఖీయ _ాహ్మణులు! కండి : రన్మునశ్యా స్త్ర 

అను నామాంతరముగఅ కెంకటకృమళా స్త్రీ. జన్మ స్థానము : చం[ద్రము 
సొలెము, నివాసము? పిఠాఫురము, మదరాసు, జననము : 1007 
సం. రభనలు[- ౧ కన్నీరు ౨ కృష్ణపత్షీము. 3. (ప్రవాసము; 

ఊర్వశి. ఈ బుగ్వీధి, [మ్యుడితములు ] ౧ నువాతి [య 
సంపుటి] ౨. శార్తికీ 3. అశలి [ జూత్రీయనగీకములు 7 ళో. బదరిక 

[ పద్యము ] ౫ శీడీయోనాటీకలు జం సుప్రియ [సాహిత్య 

వ్యాసములు = అను ధ్రిగములు ] మొదలగునవి, 

నేటి కవికోకమున కృష్ణశాస్త్రిగారి దొక (ప్రత్యేక స్థానము, 
జేవుజపల్లి సోదరులను వీఠి కాపుర సంస్థాన విద్వత్కవులుగా వింటిమి, 

ఈ జంటలో రెండవవ్యారైన తమ్మునళా(న్రీణారి కుమారుం డీయన, 
తమ్మునశా (స్ర్రీగారి యనలు వేరు 'వేంక టక్ళష్ణ శా(న్ర్రీ. తండ్రికొడుకుల వేరు 
లాకెట, నాడు తండ్రిపేరు కంెట్క చేడు కొడుకుజేరు విన్న వారి 

జనసరిఖ్య పెద్దది. కాని, తీండియుందు కొడుకు వ్యుశ్చ త్తిలోం "బీద 

వాందు, శివన్వరూపుండ్రై న తమ్మున కాస్త "కేజన్సు ముందు కన్య 

కొట్ర కునారమూర్తి. ఆయన కూర్చుండుటకు మేలిజాతి మణి 
విశర్షిక కావలయును, ఇతనికి మెత్తని వూలపసొనుపుమోందం గాని 
నిదుర పట్టము. 

కృష్ణ శాస్ర్రీకి దోలుతొలుత వీళావురము హోనూ్కూలులో ఆంగ్లపుః 
జదున్ర. సాదు కూచి నరసింహముగారి గురుత్యము క భార్టుల 

నెందజనో భావుకులనుగా దిద్దినది, ఆయన యం లేవాసిమై యాంగ్ల 
కావ్య నాటకములోని నెలంకునలు గుఖుతించి కృష్ణ శాస్త్రీ తన (ప్రతిభకు 
మెలగు "పబ్దుకొనిను, “సనూ్క్కలున్లైనలు' వజకుం దండ్రితో నుండి 
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సాహిత్యత త్త (ము . లెలిసికొను భాగ్యము. ఆవిమ్మట నాయనగారి 

నిర్యాణము. పెదతండ్రి సుబ్చారాయ శా(స్ర్రిగారుకూడ గతించినారు, 

తండ్రుల నెడబౌసిన తనయుండు వారి యుపబేశములం నెమరునక 6 

చెచ్చుకొనుచ్చు వారి రచనలు పారాయణము చేసికొనుచుం గొంత 

కాలము గడపెను, _ కూచినారి యాభార్యకము కృష్ణశాస్త్రి యనూ 

చానమైన (పతిభాసంపదకు మటజవడీ కలిగించినది, మంచి చుటు కైన 

బుద్ధి, విన్నది కన్నది వెంటనే పట్టుకొను నైశిత్యేము | అప్పటి కప్పుడే 

కనబడిన (గంథ'మెల్లం జదివినాండుః “న్మూ-లుగ్భా నలు’ పరీక్షలో 

ను ర్రీళ్లుడ్రైన నాంటికి వయస్సు పదునై దు సంవత్సరములు. పయిచదువున 

కొకయీ(డు ఆగవలసి వచ్చినది, ఈ సంవత్సరములో నాం(ధసాహిత్య 

పాఠము. (గ్రాంథిక వ్యావహారిక భాషావినాదము పెల్లుశేగు నా 

కొలను కృష్ణ శాస్ర (పభృతులకు వినోదస్థానము. 

నాండు కాకినాడలోని కళాశాలకు రఘుపతి వేంకటరత్న ము 
నాయందు 

గారి యాధ్యత్యుము. నాయండుగారి యుపన్యాసములు కృష్ణ శా స్రీకిం 

గొత్త యు శ్తేజనము కలిగించినవి. ఆయనలోని యాధ్యాత్మిక జిజ్ఞాస 

మార్గదర్శకమైనది. 1919 లో “ఇంటకు లో గెలువు. 1918 

నాంటికీ బి. వ, పట్టభ(దత. విద్యార్థి దశలోనే బైబిలు, కురాన్, భగవ 

ద్లీతలలోని మెలంకువలు,. వెలుగులు నాయండుగారు వరాపించినారు, 

శలామవాావాన రాయల సిద్ధాంతేములు, సాహిత్యములో అప్ప
ారావుగారి 

పోకడలు గుండెకు పట్టుకొన్నవిం 

ఇంక, విద్యార్షి దళదాంటిన కృవ్ణ శా (స్రీ గారికి భాహా-సంఘనంసాా
-ర 

ములు కొవలయునన్న_ 'భావము ద థవడినది. కాకినాడలో (బవా శసమౌా 

జము నాటకసమాజము వీరి సంస్కరణో ద్దేశమున కొక దీప్పి కలిగించినవి., 

ముదట *మివన్” స్కూలులో నుద్యోగము, (బహ్మాసమాజములో 
విడు 

మర ఖేని కృషి. 1919 సంవత్స్శరమునుండీ కృష్ణ శాస్త్రిగారి జీవితములో 
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నొక నూతన (పకరణ మారంభామైనది, గికుగు 'రామమూ రి పంతులు. 
గారి వ్యావహారిక వాదముపై సంపూర్శమైన వికాసము పాదుకొన్నది, 
చింతా దీక్రీతులుగారి సావహాచర్యముతో వ్యావహారిక రచనా (పాచు 
ర్యము కొనసా(గించిరి. నేటికి రవీంద్రుండు-పిన్తీ, భవభూతి, పెద్దన 
గురుజాడ అప్పారావు ఇత్యాదు లందటు కృష్ణ శా(స్త్రిగారిలోం దీయ. 
తీయని శలయలు కీపి దాని ఫల టీం “కృన్ళవయము, కొవ్లూగరిలో 
నుండి యావధ'ేన చేసికొనుచు “గృ్ణపత్తుపు మునించిరంట, 1021 
బాతీ రూద్యమమునకు ఏరిని ఫురికొల్సిన వత్సరము. ఆయీం్లో దై వవక 
మున కృన్ణవా్త్రిగారికి సతీవియోగము. ఆ వీదప వీథాఫ్పకము 
మైన్కూలులో ఉద్యో ధర్శము ; దితీయని వావామును, మసారాజు 
కృన్ణ శా స్రీ గార జాతీయభోఎనులు నహింపళేక యువ్యోగమునుండీ 
తొలగించిన చెను. తరువాత మటికోన్ని సంవత్సరము: క 1932 
ముదలు 1941 వయకు శాకినాడ కొ భాశాలోద్య|ోగము, అంతటితో 
దానికిని న సి. ఆతగొరవమును బౌటించుకొన నని కృన్ల ౪ స్రీ గారు 
(పతిజ్ఞ పట్టిన చో, ఆయన కీపాటికి “దీన్సిపాయు? పదవి వచ్చియుండ వచ్చును, 
అదురదృష్ట మూయనకుం బట్టలేను. ఇది కృన్ణ శాస్త్రిగారి జీవిత ములో 
గొందటికీ విందుగూర్చు భాగము. ఈ పయిది భావ్రభలకు విడువరాని 
యాతిథ్య ము, 

“ కలిరాకు జొంపములు నం 

దుల (తోవల జేలువాలు తుహిన కిరణ ఫో 

మలెకేఖవా ! వువ్రదీవవొ ! 
నలంద, యవ్వ తేవు నీసవిటవీ వనిలోగ్, 

కారు మొయిళ్ళ కాటుగ్ పొగల్ వెలీగక్కు. తమాలవాటి సే 
జారియుం గానరాదు నెలంతా ! యెటు వోయెద వర్ధరాత్రి? వి. 
స్సార ఏిళోచనాంధ తమసమ్బుల జిమ్ముచు వేడివేడి ని తస ట్లూూరుపులన్. నిథీధ సననోర్భి విశానము మేలు కొల్చుచున్, 
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అది శర్షద్యాతి ; ల్లీతచం[ దాత పాంత్ 

రాళరమణీయ రజక తల్పంబు నందు 

జల్లణగా నిద్రవోవు (వేవచ్లెవాండ 

. సకల గోపాల గోపికా గణముతోడ, 
శో 

ఎలచేటి చిజుపాట సెలయేటి శిరటాల. 

బడిపోవు విరికన్నె వలపు వోలె, 

తీయని మశ్లెవూం బేనె సోనల పైని 
తూగాడు తలిఠాకువోనె వోలె, 

తొలి వొద్దు "తెమ్మెర (తో వలో? బయనమై 

పరువెత్తు కోయిల పాట వోలె 

వెల్లువలే పాతు వెలది వెన్న లలోన 

'మునిగిపోయిన మబ్బుతునక వోలె 

చిజుతీ తొలకరివానగాం జిన్నిసౌనగు 

ఫొంగి ' పొరలెడు గాల్యగా, నింగి కెగయు 

కడలిగా6 బిల్ల (గోవిని వెడలు వింతే 

వ్రీయందనముల లీనమైపోయె నెడందం 
# 

జిలిబిలి పట్టు రేకుల వెంట దొ(టిలు 

మల్లియయమెద దాయ మధుపరవము 

కనుచూవు దాటు నామనియాయు కోయిల . 

గొంతులో. జిక్కు_వసంతేగీతి 

విభువీడి శుషీ ౦చు విరహిణి సెలయేటి 

కడువులో నడగిన కడలి (మోతే 

63 

497 
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అేనిక్షై వెదకెను టిక్కు చూాపులలోనః 
జెజువడ్డ నిండ చందురుని పాట 

యిట్లు నీ దీన గోపికా వాదయ మంది 
రాంఠత రాళములోనం |దుల్లింతభాడు 
శేణు నాదంబు వినివీంచు విశ్వమోవా 
నొళ్చ్ళతిం గికోరగాయకు నరయు చుంటి. 
ఇది నాచరితము, విని, సీ 
వదశిద్కు తొటటిలెదు, వడణశు, దటు నిటు కనులన్ 
జెదకికు చూపుల జీటో 

'జెదశెదు, ఎవ్వతెవు సీపవిటవీస్థలిలో న్. 

“అశన్వేవణము” అను శీర్షికతోనున్న ఖండ కావ్యమునందలి ఖొన్ని 
పద్యములివి. ఈరచనలోం దొల్లిటి (పబంధముల వానన లేత లేతగా 
నున్నది, కైలిలోం టెనుంగుందనము, కొన్ని తలంబులలో. (గొ త్తందనము, 

సంవిధానములో. దియ్యందన ను జకగూడి (శ్రుతుల కతిథి గౌరవము 
నొనలపచున్నవి. కృష్ణశాస్త్రిగారి. భావన ' అన్వేషణము” తో 
నారంభమై నేంటికి లోతులు ముట్టినది, ఈయన తెలుంగు వారి కిచ్చిన 

కావ్యములు (పధానమ: ల్రై నవి 3 (ప్రవాసను ; ఊర్వశి = కృష్ణపతము, 

ఈ కవినుండి' యుబికిన యశతరములు తక్కువ, కాన్సి వాని బరువెంతో” 
యెక్కు.వ ఆయన (ప్రశ్యషరము ముట్టి చూచినచో నాగ్జి మైన 

యుకొ-క్క. "కలువవు “కేకు చుట్టినటులు తోంచును, కాథిన్యము 
సహింపని యీశవి జయబేవుని వళి పదములేజుకొని, భవభూతి వలె 

పొడినాందు, శ్నీరసాగరము వంటి వ్యాదయము; చెమ్ముగిల్లుచున్న 

కన్నులు! (బతుకుపై నిరాశ | 

ఏను మరణించుచున్నాను ; ఇటు నళించు 

నాకొక చన్ముగిల నయనకు లేదు ; 
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పసిండివేయవ పెండ్హిండ్ల బడిన యెవరు 

కరగ నేర్తురు జరఠాంధ కారమృతికి ! 
నామరణశయ్య పజుచుకొన్నాను నేనె! 

నేనె నాకు వీడ్కొలుపు విన్సించినాను ! 

చేని నాపయి వాలినా నేనె జాలి 

చెద చెద గదించినాను రోదించినాను, | 

(బతికియున్న మృత్యువునై న (వవాస తిమిర 

సరవ నమాధిం (గుక్కి (క్రుంగినపుడేని 

నిను ఫిలిచినాన, నామూల్లు నీడ ముసీరి 

క్షములుచేమొ సీ గానోత్పవముల ననుచు 

ఇదీయె నాచితి, కేర్చితీ నేనె దీని 

వదలిపోని యావసాన వొంఛ గోల | 

'వడకని కరాలు రగులుచు దుడుకు చిచ్చు 

లోలనల నింత. నుసిగాల కాలు (తుటినె! 

అలయు వాతేజు యూర్సు గాలులు కదల్సి 

శీపునం'తె నా కాస్థాల శేగుమంట 

మును (బతుకునట్ల నాచేవామును దహీంవు ! 

పడదులే ఆర్బగా నొక బోప్పుమేని! 

పడమటికవులు “షెల్లీ, జై రను మొదలగువా రిట్టి యాభావనకు దారి 

మూపీనవారనుట సత్యమగుంలగాక ! మన కృవ్ణశా ద్రీగార శిందటకో 

యందని ేనెబిందువులు దొరకినవి అవి యాయన కవితలో 

నతరము.లై వలికుబుకును, ఆయన పద్యము కాదు పాటకాదు మలచి 

మలచి, “శోకము నరిపెట్టుకొని బయట. బెట్టునలవాటు గలవ్వ క్తి క్రి 

భావన. లోంతునకు, వదముల' కూరువునకుహెచ్చు కుందు లుండను, 

ఆ నుగుణముగల కవులు తక్కువ సంఖ్యలో నున్నారు. రచనలోని 

యౌళీల్బను వీరు భరూడుండు, 
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శీయికడుసున చీశటి బాయవోతె 

తేముఫు శుడంద దివాంధగీతము విధాన 

ఫఘూక రావాన వలవంత కేక రీతి 
నా విసాదమ్ము,లో ఉచాగ్ినాండ నేని! 

'జేవ్రలపల్లి కవితొగానము ముస్పాతికపాలు కోరు ణాత్భకము. 
కరుణలో నీ మధురిమ నించి పాథకుల నూరింపంజేయు శ క్షి ఆయన కల 
ములో. దులకాదుచుండును, 'బేశ్రలపల్లి కి యా(తోవ నవీన కవ 

'అెందజో యనుసరించినారు. “కవి మృతుం.డ్రై నను చవిపోనరా” దని 
కృష్ణ శాస్త్రిగారి వాణి. (బతికీయుండియు మరణించు చున్న --జీనచ్చవము 
డైన కవులను జూచి కృన్ణశాస్ట్ర్రీ గారికి జాలి, రవింుని యడుగు జాడ 
లలో పీరినడక. తెనుయ కవులలో నన్నయ - రామగ్శన్లుడు ఇళత్యా. 
దులు భొందజే యాయన దృష్టిలో మహాకవులు, జయ దేవుంతు, అమర 
కుడు శాభిదాను భవభూతి ఏ! పేళ్లు చెన్పీ కృన్ళ ళా స్త్రీ గారు పొంగి ' 

పోదురు. వేంకటరత్న ము నాయండుగారు గురుస్థాననుః. ఆయనమో(ద : 

గొప్ప హృదయముతో సీయన రచించిన పద్యములు భానింపం దగినవి; '. 
విస్టృరింప శానివీయును, 

ఈ జడజీవితమ్ము పలికించిత్మి సీ యఘసంకమందు సరి 

భోజనము ముల్వంకేసీతి, నపూర్వనము నీడయ, యీనిశీధి నీ 
శాజన మె త్రీనొవు, నిపులన్ముగు సీయెన నింజెనే శర 

(దొజిత్ చంద కొంతు లన్ఫుతమ్ములు స్వర్షల తొంత బాసనల్, 
నా 

సాయేదలోం ద్వదీయ చరణమ్ముల చిహ్నము లేన్న (జేనీయుగీ . : 

౩. మాయన్క, యేనిశీథవుం దమస్సులు మూసినలాని జీవయా ౧. 

కాయ వీథి నొక్కడం బ్రయాణము చేయదు నత్సయంపుంలో, .. 
మం గటీయముగా హించి గురు జేవచుఖ(న్రుత్ గీతిశానుధల్, 

#* 
at) 

uy 

"ah 

Hp 
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(పతిఫల మ్మిసుమంత వలవక కర ముల్ 

సేయు సీమెయి కురు శత మగును, 

ఆఫాంతములకు జరాచరమ్ములకును 

దరలు నీమెడ(ద బృందావనమగు, 

వివిధ ధర్మజ్ఞాన వేణీ నమా 'శ్లేవ 

మైన సీమనసు (ప్రయాగ యగును 

పాతాళమును స్యర్లపడ ముక ముడిలోన 

నతుకు నీవే వారణాసి వొదు 

సీను కన్నడ చెదురుగా నిలిచిన శ్లై 

(మోాలను పురాణ భారత పుణ్యభూమి ! 

మాకు దినదిన దివ్యయ్మాతా కృతో త్స 

వానుభూశి నొసంగు (బ్రహ్నర్షి వీవు. 

[కా $01 

గురువునెడల బేవులపల్లికవి భక్షివపత్తులకే కాక్క ఆధ్యాత్మిక 

బవరోవో, ఈ నిశీధి 

జెగసి సీడవోలె నిలిచి 

వీలుతు శివరో, మూూగకనులు 

చాయ లేని భూపులతో .. 

ఎవరోపహళో 1! ఎవరోపో ! 

ఇపుడో నను బలుకరింతురు | 

దృష్టీ నై నిత్య మునకుంగూడ పీరచన "తారకాణ, కృష్ణ శా (స్రీ గారిలో 

నోక విశ్లేమమున్నది వీరి భావన మృదుల మృదులముగా నుండి 

లోతుల నంటుకోొనును. ఆ పలుకుల మె త్తందనము పోయి యనిపించును, 

ఎంకచేఛ్చు కవికి శైలిపై చూపు. ఆయనపాట లందుశే తెనుంగునాంట 

ముచ్చట? జాడుకొనుచుందురు, 
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(మోయలేని నీరవగళ 

మున జరించు కోరికతో 

ఇప్పుడా నను బలుకరింతురు ! 

ఎవరని ఈెకేయి నిదుర 

వ్యాదయ నుడర, వేయి జేయి 

ఇూయలాడ 'నుచీక టి 

యెగలతో నాకన్నుల 

ర క్రమురల లాగికొందురు ! 

# ఖు # శః 

ఇది మున్నుగా నెన్నో కృష్ణశ్యొన్ర్రీ గారి పాటలు ప్రశస్తి గొని 
యున్నవి. “ జయజయజయ (వీయభారత జనయిత్రీ ! 7 క“ యునప'తాక్ర 

నవ పతొక్క అరుణారుణ జయసళొక ” ఈసాటలు గానము వేయని 
సభలు చేడు శక్కువ, 

అభినవాంధ్ర కవులలో నొక (పక్యేకత సంపాదించుఖొన్న 'టీవుల 
పల్లి కవి వరనేవ్యాహైన్యము ననుభవింపలేని అత్మగారవశీలి అయినను 
1982 ముదలు 1941 దాక వీ అర్, కాలేజీలో ఈసన్యాసక 
పదవిలో నుండవలని వచ్చినది. 'నెనుకొటి యుద్యోగముల వలెనే యీూ 
పదవికూడ స్వాతం(త్ర్య మూరుతము భాటి కాలేక పోయినది, ఆ తవ 
వాత కృష్ణ శా స్ర్రీగారి మనుగడ నుదరానులో. మల్లేశ్వరి మొదలగు 
చలన చిత్రములకు పొటలు, మూటలు (వాసి యిచ్చుచు, "లేడి కోలో 
నాటికలు (పసారముజేయుచుం గాలశ్లోవము, చిన్నచిన్న కాన్యము 
లేవో కొన్ని రచించి యొక రకమైన కవి తొసథమునకు దర్శకత్వము 

నంపొదించేనే శాని కృష్ణ శాస్త్రిగారు “ర్వెకము వేసికొని నభో గ్రంథ 
“మీడియ (ోయలేకపోనవ్చట యశ భోదన యని బొండణి విమర్శ, 
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సంపుటములు పెంచకపోయినను, బయటంబెట్టిన యక్షరములు రన 

(సోతన్సులు ! ఆయన యిట్లు పాడుకొనుచున్నా (డు. 

నా వృాదయమందు విశ్వ ఏణాగళము | 

భోరు భోరున నీనాడు (మోత వెట్టు 

దళదిశా తంతు లొక్క నుభ్మాశుతి0 బె 

నంగి చుక్కల మెట్లపై నంగి వంగి 

నిలిచి నిలిచి నృత్యోత్సవమ్ముల జరించుం. 

%* 

వెలుగులో, అమృతాల్యొ తావులొ, మరేవొ 

కురియు జడులు జడులు గాగ, పొరలిపాణు 

కాలువలు గాయ, పూర్ణకల్లోలములు™ 

కలదు నాలోన శ్లీ రసాగరము చే(డు. 



గరం జాషువ కని 

1895 

జననీజనకులు 1 లింగ మాం'చా, వీరయ్యలు. జళ్న స్థౌనము $ వినుకొండ, 

జననము : 1895 ఆక్షోబరు 26 లేనీ, కృతులు: ౧ ఖండ కాన్యము 

[మూండుఫభాగనులం ] ఎ, వీరజానీ 5, గబ్బిలము రంన్వష్షు కథ మ, "కంది 

శీకండు ఇఒ, ముంటాజనముహాలు 21.జీతాజి రా, స్వయంనరము ౯ రాప్రాశ్రీ 

[ఖండ శాళ్యములు] ౧౦ వీఠరాబాయి. (దర్శితాత క్ నొటకము] 

౧౧. తెరచాటు (సాంఘీక శాటకము ] ఇత్య్యొములు మొత్తము జేంటికి 

భచితములు తం (గ్రంథములు, 

జీంయసాగుచున్న యిరువదవ శతకనునకు ఖండ కావ్యశక మని 

పేరు పెట్టుటలో నాశ్నేస ముండదు, నుహోకవి కోభిడాను “ మేఘ 

దూకముి ఈ నూతన శకము మేలుబంతీ, ఈకొంమయున జనించిన 

నుహోకావ్యనులు (వేళ్ళ లెక్కకు వచ్చునవి, ఖండ కావ్యము లసంఖ్యా 
కములు, అనేక శకారణములవలన నేటి పాథకులు నుకుమార వానయు 

లైనారు. సాశకుల చిత్త వృత్తుల కనుగుణ ముగా గచయికలుకు. లేదొ, 

భొన్ని హేతువు లుండి రచయికలు కవితలో మతభావులు గానున్నా రు, 

రచయితల ననునరించి పకికలును, నేంటికవ్చుు దూపులలోం గొత్త 

"'మజుయ లున్నవి, వో కీబుకోననలసిన యితిన్భ తృములే చేలు, 

బారీయమున సుచలనము రాజకీకుమైన పరిణానుము, 'భామీయమైన 
వికాసము - ఇత్యాదు లెన్నో తెనుళపన నెల్లి గొని కవిత్వమున నూత్న 
నూర్లములు లేచినవి "నిటు వాబ్బయములతో మన శేర్పడిన సాన్నిహి 
త్యము కూడ సీ ననవోదయమునకుం జేర్కొనం దగిన యాదరువు, దాన, 

దీన = - స్వల్పకాల పఠన సాధ్యనుగు ఖండ కావ్య గానముసకు చేడు నుప 

చార[పశస్తులు పరిఢవిల్లు చున్నవి, ఖండ కావ్యములు “రెండు మూడు. 

సద్యములనండి, "రెండు నాడు నూజుల పద్యముల వజుకు నున్నని 
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యోానా(డు వెలునడు చున్న వి. పద్యముల రాళితళో నే కావ్యత్య సీద్ధి 

యనరాదుగదొా! * అమరుక కవేశేక శ్లోక (ప్రబంధశ తాయ శే, ” 

కావ్యముయొక్క- వీకదేశానుసారియైనడి ఖండకావ్య మని సాహిత్య 

దర్భణకారుండు, దీనిశ్తే సంఘాత మని నామాంతరము, ఇది 

యపూరగము కాకపోయినను, పూర్వ కవులలో ఖండ కావ్య రచ ముతలు 

మిక్కిలి తక్కువ. నేండో మూడువంతులు ఖండకావ్యముల కారు. 

వతాదృశ కాన్య వాబ్బయ మధుమాసమున “ జాషువకవి 'కపాయ 

కంథమున గాన మొనరించుచున్న పుంస్పికము. ఆయన ఉభయ భాషా 

ప్రవీణులు, కపితొ విశారదులును. చరిత్ర (ప్రసిద్ధమైన వినుకొండలో 
జూషువకవి జన్మించుట వేర్కొనం డగినది ఈ ధన్యత్వము, ఆయన 

గుర్తు లో నుంచుకొని యిట్లు (వాసికొనెను | 

శ్రీ రాము జేకొండ శిఖరాన గన్నీట 

నాలింజి వీఠతాపహరణగాధ 

దాటించి నేవీటి దాపున నై తమ్మ 

పట్టి మేల్చొస్ప్రేలి వాహానంబు 

కోట కొమ్మలమిోాంద (గుచ్చినా శేవీటి 

శేలుళఫరాజుల విరోధుల శిరాలు 

ముత్యాలతో నారబోసినా శేవిటి 

నృపతు లేచుట బండిన యశస్సు 

భాస్కరుని దానథార కీవట్టణంభు, 

చారు చరితకు బంగారు: నీరు. వోసె 

నట్టి వినుకొండ కశువున. బుట్టుకతన 

ధన్యుండను నేన యుత్తమో_త్త ముండ నేన. 
జన స్థానము వినుకొండ యగుంగాక్క తెలుంపమండలము సర్వము 

బాన్గువకని క ర్తి క్రీ స్థానమ్రైయున్నది. సాధారణ (వజానీక ములో సై తేము 

(4 



§06 ఆంధ రదయికలు 

'మెచ్చుకోలుపడయంగల కోవితారచన జాషువకవిగారికి నైసర్గిక మైయుండీ 
వచ్చినది. రసికవిద్యాంనులు వీరికృతులు చూచి మురిసిపోవుదురు, 
వమనయగా, తియ్యనై న శయ్యా'నై భవమ తో, నిర్దుష్టమైన భాపూ(పాభవ 
ముతో హృదయములో నున్న వివమయనుంతయుం "బొళకున కందీయం 
గల భూర్పునేర్చు వీరి కచ్చినది, అబ్బిన ఛాతుర్వమును నిరంతరా 
భ్యాసమువలన౬ 'జెంవుచేసికొనిరి, చానిళోో ఆయన (వ్రతిపద్యము 
బోయి యనివించునట్లు (వాయంగలుగును బంగారు తీగొనంటి యేదో 
యొకధారాళత ! వృత్తములు విశేషించి నీసములు, (క్రొ తృధోరణిలో 
(కొ త సొంపులు పెట్టి వాయుటలో సీ కని వేరుసణెను, ఈయన రచీం 
చన ఖండ కావ్యములన్నింటను ఎలి సరిగా నొశీరీరున సాగుచుండుట 
గమనింపందగినది, ఆయన పలుకుబడులు, జూతీయములు, వి 'జీశీయపద 
(ప్రయోగములు ఎత్తుగడలు = ఎక్కడకు వెళ్ళినను మూరిపోవు, అదీ 
అయన వ్రల్యేక ర్ ఈ పద్యములు గొన్ని మూూదుండు ; 

'వేగరాజుల సతీ విశతికి గరువంళు 
నడక నేర్చినది నన్నయ్యరచన 

శెనుణటభాపూ సదమ్మునకు జారని వన్నె 
బట్టించినది క్ర విబహ్బూపలుకు 

కంచుఢక్కల నోరు గట్టించి జయ కేత 
నముల నెత్తినది (శీనాథుజిన్యా 

(పతిలేని యుపవర్గ పదవి వంకకు రహా 
దారి తీసినది పోతన చరిత 

విజయసగరాధిప్పుల జరా జేడికలకు 
నందలంబుల మెోూూయు మర్యాద గ్ర్వీ 

తనివి గొన్నది మొన్న "పెద్దన కవిత్య 

భూంధ భారతీ | సీ లేజ నుద్భుతంబు, 
ఖీ 
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విజయ విలాసుని పినులింపం దలచిన 

జక్కన్న కోరమిాసాలుదు మ 

జక్కన్న కవనంబు చక్కనిదని పల్కు 

పీనపిరకవి నాల్క. వెళ బెక 
౧ ట్ 

వీనవీరకవి పల్కు. వెలందికిముగ6 డన్న 

గండ పెండారంబు భులు మనియె 
౧ 

పెద్దన్న కవితకుంబెద తాత యనిపల్క_ 

"రామభూపణుం డంబరయు సూచేె 

భట్టు మూర్తికి గవి జుపట్ట మాయ 

లిటి లింగడు వేవల బుట నూపి 
ట్ లు 

నందటిందజు మహానీ ము లని తీలంచి 

ఈుక నమస్కార మొనరించి యూరకుంటీ, 

శ 

కరువై పోయిన వీరలోకమున కి కన్నీరు వర్షించుచున్ 

గరముల్ మోడుచు మందభాగ్యదళ కింకన్ చావు తేకుండ (గా 

దొరకి న్మాకు విచిత్ర దిగ్విజయ వస్తు (శేణి బావూజిచే 

తర మీ మమ్మెదిరింప నన్యులకు ఛత్రగ్రాహి ఖండాళికిన్ 
6 స్రయంవరము)) 

* 

అడొంగుల్ కలవారి తో య్యలు లనూర్యంపశ్యలై, హాయిగా 

మాడీలం బరదాలలో మెరయు శంపావల్లులై యొప్పగా 

నాడుం గొండల కోనలన్ గృవీ.క కాంతీల్ మూొవులం బావల 

ల్లాడం కష్టము చేయు దృశ్యములు నాయాత్మం (బవీడిం చెడిన్. 
ఈ -కాందికీకడు?? 

లో 

% 
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ఇట్టి కయ్యాసొష్ట్రవము తయా. నేడు నునముచూడం జాలము. 

విజాతీయ పదమఃఎకు మాజణ్పోని'తెలుగుముద వేసినగవి జాముపయే. 

అయన ఖండకృతుంలో? దొలుత మంచి'పేగువడ్డది “పిరజాసి”. దాని 

వెనుకల జాలకృితులాయన. నెలువగిం చెను, ఇనియెబ్ల “పిరజాసి' 'కాన్యము 

నకు ఆ ముడితములు. గబ్బిలము = అనసు*య మున్నగు. వీరిరచనలు 

వ్యథాభ నిత సిన హృదయమునుండీ పొంగి నచ్చినవిగాణ దోంచును, 

ఈయన కెంగ యుత్పొవోో,బేకము లున్నవో అంశ యావేదన 
నున్నది. ఆవేదనమునుండి సముక్సన్న మగు కవిత రసార్ల మైయుండి 
రసిక మానస ములు కరగించుటకు సమర్థనుగును, గ రుని గూర్చి ఆయన 

రచిం విన పద్యములు గొప్పవి, (శుతినుఖ దైన జూసనక ని కోకీణము కవిత్య 

గానము విణ్యార్థులు, విద్వాంసులు, పామరులు దీనుంతులు కూడ విని 

తనియుటకుం ద₹న9. అన్న్వయములో పెళునుననము, పధముదలో 

బిపసుయనము లేక కమ్మెచ్చునం దీసిటులు నడచు ఫీ9 కవితాశ్తైలి 
"తెలుంగు నారి పారాయణ ముగా జూలు వొజటు చున్న ది, 

జాసుపక్ వి యుభయఫోసూ(పవీణ భీరున విభాజితుండు,. 1919 

నుండీ గుంటూ'వ (యునింగున్యూలులో 19088 వకు నుద్యోగిం చెను, 

తరువాత, 29 సం॥ నుండి 15 సంవత్సరములు గుంటూరు జిస్లా బోర్డు 

పాఠశాలలో తెటుయపండినపదవి. 42 సం॥ నుండి నురూ(డు నత్సీర 

ములు ముద రాసున యుద్ధవిషయిక మైన (పచాాశాఖలో పొటలు 

(వొయుచు, ఉపన్యాననులి ద్బుచు గడ'పెకు, 47 నుండి యుద్యోగ విర 

నుణము, ఈవిశాంతిలో నెన్నోశాన్యములు రచించుటకు ఏరు సమర్థులు, 

శాస్యరచనో ద్యోగ మః ముందు ఈ యుద్య్యోగములన్నియు "లెక్క 

లేనివి. ఆయన ఆధునిక కవులలా'ం జెజీగిపోని తజిగిపోని యశస్సు 
సమార్జించుకొన్న కొని, గండపుడరములు తోోడిగ్కి ఏనుగు చెక్కించి, 

కనశాభిపీకముచేసి నవా(నద్రవ్యములు శానుకొగానిచ్చి, తేలు గుజేల 

జాూషువకపిగారిని గొరవిం దుచున్నది, ఈ గొరవనసులకు నారికాన్థములు 

దోయిలించు చున్న వి, 
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నియోగి (చావ్మాణులు. తల్లి: సుబ్బమ్మ. తండి! కృష్ణయ్య. జన్మ 

స్థానము: ఫీనువరము. జననము: రీ అక్టోబరు 1895 నం. రచనలు ఫా 

౧. నారాయణరావు _౨. పీమవిందు 3. తుపాను, ర. కోనం౦గి, 

2 గోనగ న్నా కడ్డి, ౬, అడివి శాంతిశ్రీ శ. మధురవాణి | ఇత్యాదులు 

నవలలు | రా. అంజలి, ౯. రాగమాలిక, ౧౦. తరంగణి [ఇత్యాదులు 

కథలు] ౧౧. తొలకరి ౧-౨. హారతి. ౧౩. గోధూళి | ఇత్యాదులు 

పొటల సంపుటములు] ౧౪. తీర్ణయాక్ర. [వ్యాస సంపుటము. ] 

. ౧ అంధథసామాజ్లి. ౨. కృతిసమర్పణం. 3. భగీరథీలోయ ర. దుక్కి 

జెద్దులు, ౫ ఊపాసుందరి. [ఇత్యాదులు శేడియో నాటికలు. | 

శీ బాపిరాజుగారు  కళా(ప్రపూస్థలు. ఈ బిరుదము విశ్వ 

విద్యాలయ (వసాదము వలన చేకుతినది కాదు. అసలు సహజముగా 

నాయన బహు కళా పఫూర్దులు. క నిత్యము, శిల్పము, చిత్రకళ 

గానము నాట్యము మొదలగు నెన్నో కళలలో బాపిరాజుగారు సువరి 

ణత మైన యెటుక గల వారు ేశభ క్రి, రచనాశ క్రి, యాయనలో 

మూర్తిగట్టుకొని యున్నవి. చిశ్రముపై పిరికి గొప్ప యభిమానము. 

శాస్రుములపైై మంచి విశ్వాసను, రసార్హ) మైన హృదయము. తియ్యని 

పలుకుబడి, ఇన్ని విశిష్ట లక్షణములు గల రసికుండు (గ్రంథరచన గావిం 

చుచో, మజీ యవి సుధాభాండములుగా నుండవా! 

పాశ్చాత్య సారన్యతీమునక్కు _ (ప్రాచ్య సాహిత్యమునను సమా _ 

నముగానే వీరు పరిశ్రమించినవోరు కావున, ఆయన కృతులలో సంప్ర 

దాయ సిద్ధమైన సౌందర్యము, వింత కలిగించు (డొ త్త పోకడలు కూడ 

నుండును. ఈయన 'శశిబొలి నుపాసించును. గోదావరి యనలో బాష 

రాజుగారి కెంతో యాప్యాయము. ఈకవి చిక్కని సోటలు (ాయును] 

చకుగా బాదను 
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ఉప్పొంగి పోయింది గో దొవదీ తాను 

తెప్పున్న ఎగిసింది గోదావరీ, 

కొండల్లు ఉరికేంది కోోనల్లు నిండింది. 

ఆకాశ గంగతో వాస్తాలు కలిసింది -- ఉప్పొంగ॥ 
అడవిశట్లన్నీ ని జడలలో ముడిచింది 

ఊళ్లు దండల గుచ్చి మెళ్ళోన తాల్చింది లు ఉప్పొంగి! 

వడులలో గ ర్యాన నిడలలో నుకులలో 

పరసళ్లు తొక్కుతూ (ప్రవహిన్తు వచ్చింది = ఉప్పూంగి! 
శంఖాలు పూరించి కిన్నెరలు మూటించి 

శంక రాభరణ రాగాలాప కంఠమైొ = ఉస్పాంగి। 

సనరమానవుని పనులు సిరి మొగ్గ వణకాము 

కరమె తి దీవించి కడలికే నడిచింది = ఉహ్పాూంగి॥ 

ఈ మొదలగు పాటలు పీరివి పరిన్యా ప్రముక యున్నని, సన్నని 
యీగంళన్యరముతో, అభికయము చేయుచు గూడ బావీరాజుగారు 
పాడుచున్నపుడు, ఈపాట లెంతో ముచ్చటగా విననేడుక, ఆయన 
పద్య బంధములు (వ్రాయుటకు: దజచుగా నిచ్చగింపని నారు, 

బక్క బొవీరాజుగారి (పతిన్టకుం బాశ నెత్తిన రచనలు నారా 
యణరావు, హిమబిందు గోన గన్నారెడ్డి, తుపాను, కోనంగి మున్న 
యిన నవలలు, * నారాయణరావు” రచనతో  పేరిచీఠు నుప్రతిస్థ.త మై 
వెలసినది, అది యాం(ధ విశ్వవిద్యాలయము వారి నత్కొారమునకు 
భోజన మగుటయేకాక, ఆంధ్ర (ప్రజల జెందము గ్లూవీంచిన కూర్చు, 
వచన రచన 'బొవీరాజుగారిది వాదయంగను మెనది, (గ్రాంధికము, . 

వ్యావహారిక ము తుల్య (పప త్తితోజీ (హాయ గలవారు, (వాంతలో 

నెన్నో (క్రొక్షమలుపులు, ఫొలువులు చూపగలరు, పాత్రలతో సర్వో 
తనా కలియల శకి వీరిలో నున్న ది, సంభును ర్యాజలు నునూక ఆ 
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ముగా గుర్తింపలగలరు. మానసిక తత్ర్యము క్షణములో. చెలిసికొనం 

గలరు. ఈ విశిష్టలక్షణములతో భావిఠాజుగారు పెద్దపెద్ద నవలలు 
(వాసిరి. పుటలు పెంచుటయే పరమార్థముగా భావించినవారు గాక, 
రసఘటములుగా పీరు నవలలు తీర్చినారు. విషయము వచ్చినపుడు 
దానిని ఆమూాలచమూడము (ప్రత్యక్షముచేయుట ఏరి కలవాటు, సగము 

సగము, తెలినీ తెలియని యొజుకతో గొలుకుట కాయన యిష్టపడరు. 
ధర్హుము-శిల్పము-కవిత్యము--(వేము- సంగీతము - మొదలయిన వానిపై 

ఆయన తన నవలలలో సందర్భము ననుసరించి కావించిన విశాల 

చర్చలు (ప్ర ల్యేకగంథములు కాయగలయవి. “హిమబిందు లో నెన్నో 
(ప్రకరణములు బాపిరాజుగారికి పురాతన ఇ్యాన్ర్రములలో౭ గల ప్రగాఢ 

(పవేశమును తార్మాణించుచున్నవి. ఆంధ చరిత్రయు, బౌద్ధయుగ 

చరిత్రయు, ెస్సగా6 బరిశమించి యాకళించినవా రగుటచే ఏరి నవ 

లలు చాలభాగము 'చార్మిత్రకములై యున్నవి. చరిత్రలో నిట్టి కృవీ.చేసిన 

నవలా రచయితను వేజొకని మనము చూడము, 

ఇట్టి చాపిరాజుగారి కళాజీవితము _వైత్రరథము. ఆయన నిత్యమంద 

హోసి, ఆయన న్యాయవాదిగా నుండందగిన చదువు బి, యల్ చదివెను, 

భీమవరములో నొకయీండు “బల్లి కును గాని హృదయ మొప్పు 

కొొనక్క, బందరు ఆం(ధజాతీయకళా శాలలో (వీన్సి పాలుపదవిలోం (బవే 

శించెను. ఇది 1985 మొదలు నాలుగేండ్లు సాఃగినది. అక్కడనుండి 

చెన్న పురి జీవనము కొన్నాళ్లు, చలన చిత్రములు కొన్నింట చిత్రకళా 

దర్శక తము నిర్వహించిరి. అననూయా (ధువవిజయము ఇత్యాదులు-- 

1942 వ సంవత్సరములో నివన్నియు మాని _హెైదరాబాదున (ప్రచు 

రిత్ మగుచున్న “మాజాని పత్రికకు సంపాదకత్యము నెజపుటక్రై 

వెళ్ళిరి. అది ర౭ సం! వణుకు నిర్వహించిరి. ఇది యిటు లుండంగ్యా 

బందరు భీమవరము, హైదరాబాదు, మదరాను మున్నగు ప్రసిద్ధస్థలము 
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లలో కళ్తావీశథ్రములు స్థాసించి కులపగిగానుండి కళారాధనము చేసినారు, 

బావీరాజు గారి చిత్రములు మంచికీ ర్తి సంపాదించుకొన్న వి. ఖడ్గ తిక్కన, 
శబ్ద బహు, "శీత తార ధిక భ్య రుద మ'జేవి, నాగన్ఫత్యం, సము([ద 

గుప్పు డు బున్గుణు, సూర్వ టేవు భిక్షుక, గారీశంక ర్, బికుకీ మారా 

బోయి, ఈ చిత్రములు | (సణిస్థ తెచ్చుకొన్న వ 

అవృతహృాదయముతో. నిన్నికళల లోంగులు నుట్టిన "బాపి 
రాజుగారు ధన్యులు ఆయన యశరములలో రసికపా దయ తంతులను 
వలికీంపం జేయ(గలక క్కి యున్నది. ఆయన పాటలు, బొమమ లు జీవ. 

నూ్యూర్తులవ లెం 'బిటయన నంచరింపం గలవి, ఆయన నవలలకు ఉత్తమ 

స్థానము వచ్చినది, మరపురాని 'బావీఠాజుగారి (శేకుగీత మిది పొడు 
కొంద ముం 

మరచిపోవబో శ బాల మరచిపోవశీ ! 

అరచి అరచి వీలున లేను 

తరచి తకచి కోరలేను 
పరచిపోవు కాంతులో ని తీవిలోన్మి మరచిపోవశీ | 
వళోరువునే కికటాలే 

మారుమో”; నాపాటలు 

ఒనగివజే *ీఖలో నె నురుగులో ని మరచిపోవశీ ! 
ఓక కాకీ యినుక ఒడ్డు 

ఒక్కటల్లే సీరుచెనలు 

ఒదిగిపోవు దదూరాటూ 

జాదిరిపోను మేఘాలూ, మరచి పోవశీ! 
అదుముకోన్న సీతలప్పులు 

చిదిషిరాల్సు నాహృాదయము 

వరలేను “కేక లన్ని 
నీరలేను భుప్పాశిన్సీ నురచిపోవేే ! 

శ గ ననా నానాధకాా 



ఇలనాంటి శాఖీయ (చావ్నాణుయ. కాళికనగోక్రుండు. తల్లీ: 

నువాలఖ్మీసో చెమ్మ. తండి; లఫ్మీపథిసోమయాజులు, జన్మ స్టైనము | 

పొలమూరు[ రామచం్ర పురముతాలూ కా] నివాసము? రాజమేం(ద్ర 

భరము. జననము ; క్రి ఏపిలు 1591. ఖర సంవత్సర మెశ్రశుద్ధ చతుక్షశీ 

గురువాసరము. రచనలు? ౧. మహాభ క్తవిజయము తి, వీరాంగనలు 

ఏ. భారత రనుణీమణులు రో. (-పేనుపౌళము [నాటకము] ౫, వార 
శాంథ. ఇ. మిధునానురాగము ౩. స్మశానవాటిశ రొ రమోబంధనము 

౯ అనాధాొలిక. ౧౦. వీరపూజ, ౧౧౪, ఛొజరాబో (నాటకము) 

౧౨. శ్రీ పొద ను[బసా గాయ చిన్నకథలు [నేంటికిమ్ముద్రిత ముఅగు 

సంపుటములు] ౧౫. పాణిగృహీక శ్రవణానందళ్ళంఖల ౧౮. ఆయు 

"శద యోగ ముక్తావళి. ౧౫౩ జైద్యక పరిభాష [ము డితములు ] 

౧౬. కర్గవధ. ౧౭. ఊకుభంగము. ౧౮. బొబ్బిలియుద్ధ ము, ౧౯ నిగళ 

బంధనము [పయి నాలుగును నాటకములు |] ౨౦. అత్నబలి [నవల] 

"అలిగి, (స్రైమ(దామాయణము [వ్యావహారిక వచనములో] ౨.౨, ఖండ 

కావ్యములు, ఇత్యాదు అము(ద్రితేములు. | 

చేటి "తెనుళపు కథా రచయితలలో, మునుముందుగా జ్ఞ ప్రీకందు 

కొందజీలో (శ్రీపాద సుబవ్నాణ్య శాస్త్రిగా రొకరు. ఒక రనుటకంకే, 

ముదటీవా రనుటయు నతిశ యో క్రము కారాదు. కారణము, ఆయన 

(వ్రాసిన (ప్రత్యకరము సవాజ(పతిభనుండి పొటమరించినది; ఆయన 

జేసిన (పతికల్పనము (పత్యతమున కవిరుద్ధ మైనది; ఆయ పాశతలచేం 

బలికించిన (పతిపదము, ఇ్రగుగుపొరుగుల మనము వినుచున్నది ; ఆయన 

(ప్రదర్శించిన (పతి సంవిధానము మన యనుభూతులకు దవ్వుగానిది ; 

ఆయన కట్టిన కథ లెల్ల "తెలుగు చేశపు కొల్లలు గడచిపోయినవి. 

ఈ తీరున నుబ్రహ్మణ్యశా(స్ర్రీగారు అచ్చమైన తెనుగుడనమును వలచి 
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వచ్చిన రచయిత, ఆంగలముశాని, వంగముకానీ, మటీయుక్ల వాజ్బ . 
యముకాని మర్వాద్నకై నం జదిని చూచినవారు కారు. విశేషించి, 
“హిందీ ' ని శేరణదడీయరాదని చికశొలమానుండి వారి వాదము. ఇంకే, 
స్నుబవ్మాణ్యశా, స్త్రీ గారు కరాడజ్యుకొన్న నంపల్ని సంస్కృత సాహిత్య 
మొక్కకు, ఇటులు, విజాతీయమైన సంస్కా రథోరణికి దూరముగా 
నిలభి, కృత కళ్యగర్షి తసుకాని యాంధత్వ ము సొ రాధించీన రచయితే 
రచన లుండును | అనుకరణ 'యలుకాని, అనువానములుకాని జేయ 
వలసిన (విరసబ్ధను న్నుబహ్మాణ్య శాస్త్రీ గారికి లేదు. యథార్థముగా 
ఆయన చూపులకు: గనివీంచిన వస్తువు, ఆయన వెచ్చుకు వినిపించిన 
మాటలు మోోటంగ్ట్ట కొని కథలలో గభ కట్టించును, ఉ_గృమజూతీ 
రచయిత చేసెడి పనియు వేయంగలిగిన పనియు నింకే! దీని వివరణము 
ముండు మనవిచేసెదను, 

శ్రీపాద వారిది యనూచాన మైన పండితవంశము, (కొత స్మార్హములు, 
జ్యౌతివము పరి వంక విద్యలు, సృుబహ్మణ్య శా స్రీ గారి తం(డీగారు 
యజ్వ, ఆయన కన్న మువ్వురు కనూరులలోను మన శాస్త్రిగారు. 
నమూా/దడవ వారు, వంశస్థు లందటీవలెనీ ఏరుకళూడ (కొత _ స్థార్హముల్కు 
పరాొయితము అధ్యయనము జోలినారు, గ్ సృతివము నృంధ(తయము 
సశించినారు, అదికాక్క వల్లూరిలో గుంటూరి నీతా రామా స్రీ గారు 
వేట్లపాలెములో దర్భా టై రాగివా(స్త్రీగారు తమయింట్క అన్న గాడు 
శివరావు శిద్ధాంతి దీక్ష తులుగారు గురువుటు గాం గావ పాఠము వేసిరి, 
పకినాంటనే తీనుంలప్నై నభిరుచి యంకురించిన దగటవే శాస్త్రీ ఇర 
గురువుల చాటున నాంభకృతులు ఛదువుటయు, వవో చిన్న చిన్న. 
రచనలు జేయుటయు సాగించినారు, సరికైకైన యుపేళ మున్న గాని 
కవితారచన వేయ'రాదని ౧౯౧౦ నంలో నుబవ్మాణ్య కా క్రి గాడి 
చిశ్ళయనుం కలిగినది, . ఈ నునిశ్ళయ మ్మే వీథి కావుర సంస్థాన కచ్చులగ్సు 



(శ్రీపాద సుబబవ్మాణ్య శాస్త్రీ రస్ 

వేంకట రామకృన్లులను శాస్త్రిగారికి కవితా గురువులుగా చేసినది. 

౧౯౧౦ - ౧౧నం|[లో రానుక అస్త్రకవుల సాహచర్యమున నెన్నో సాహిత్యపు 

మెలంకువల్సు కవిత్వపుం బొలపములు శాస్త్రీగారు గు ర్రింపఃగలిగినారు. 

ఇరువదియేంక్ర యీడు వచ్చుసరికి (శ్రీపాద సుబ్రవ్మాణ్య శాస్త్రిగారు 

సానంబెట్టిన రత్నము, 

(పధాననముగా, వీ9 జీవితములో మెచ్చందగిన విషయన్సు వీ కే 

యధికారిని దోసిలియొగ్గి “నెలకూలి చాకిరీ” కొడయిడకుండుట - పీరివలె 

నాత్సగారవము నధికముగా నిలంబెట్టుకొనువారు తక్కువ అట్లన్వి 

పరనిర'వీశ్త ముగా జీవింవగల విత్తవంతుండును కాడు. ఆయనలోని 

తీలంవులు పమయిమాటలు నొక సూటిగా నుండును, దా౭పటీకము లేదు. 

చెప్పినదానికి దిరుగు డ రాదు, ఎదుటివాడు సహృదయుండయినచో 

హృదయము ముద్దగట్లి ముందుంబెట్టును కాని వో వపీిలిచినన్కు పేడ 

మొగము పెట్టును. సుబ్రవ్మాణ్యశాస్త్రీగారి యథార్థవాదిక బంధు 

విరోధమునకుం గారణము శకారానిది, ఇది యిటులుండలా, వారి 

తోలిరచన 'వాధకాంతి యను నాటకము, కవిత్వము నాటకాంతేము 

శావలయునన్న పెద్దలమాట సుబ్రహ్మణ్య ళా స్రీ గారు ముందునకు. 

చెచ్చినారు. ఈసందర్భమున వారొకసప్పుడు చెప్పిన “శేడిడెరా? (వసం 

గము నృరణకు వచ్చుచున్నది. 

* పాఠకునకూ, (ద్రష్టకూ. రసొనుభొవం కలిగించి తన సంచేళశం 

న్ఫుటంగా వినిపీంచాలం కే రచయితక్కు తేక్కి-న కావ్యూలకంకేు 

నాటకం చలా మంచిసాధనం. కాని నాటకరచన బాలా కష్టమెనది, 

శావ్యసోమోన్యం రచించే ట్రప్పటికంటే నోటకం రచించేటప్పుడు 

రచయిత గొప్ప బోధ్యత వపి+ంచ వలసిన్రరటుంది, తనజాతి వారికి సభ వత 

అలవడ జేయడనుూ+-- అదిశప్పీపోకుండా చూడడమూ-లదే ఆ బాధ్యత, 

కవికి ఇంతక కీ బాధ్యతా ఉందనీ తెలుసుకొన్న ప్పుడు, శ క్మిడందా 
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శీదా అని చూనుకోకుండా నీ సరు నాటకరచనకి పూనుకున్నాన్మో 

నేను మొట్ట నుదట రాసిన నాటకం-అ : టీ, నాకు నేనై. గాసిననాటకం- 

“వాంకాంత”, కాని దానిక ర్భృగ్యం నేను మచిపోతున్నాను. నా నాట 
శాలలో నేను జెప్పుకోగలది * వీముసాళం సి గో నిగళబంధసం”ొ 

“ బాబ రాజు ా ల్లని వీటిలో ఒకటీగం౫ నాం ఎక్కలేనుు,. చదివిన 

వారు మాతం అనుకూలంగా నూ [పతకూలంగాను కూడా మాట్టా 

డారు. కొన్ని వీకాంకికలున్నూ రాశాను, వాటిలో నాకు మిక్కాలీ త్రి 

(వాతం గో కలంపోటు ?. లి? 

ఈ ' వారకాంత'* నాటక ములో. బద్యములుకూడం జ్చనారు 

ఇది (ప్రశ్యేకించి చాటలో, స్యువ్యూణ్య శాస్త్రిగారు. ౧౯౩౮ నుండి 

బొత్తిగా పద్య: వ (పాతకూల్య ము వహించుట కోంణము, ఈ (ప్రతీ 

కూల భావము వారికి సద్యము హృృద్యముగా వాయ లీక పోవుట వలన 

గలిగినద శాదని మ్మా కింది పద్యము సాత్యము చరాఫ్రుచున్నాను, 

(బతుకు ఘటించు నోపథి కరాళవినంబున్క, నుక్కుతీనలం 

దతి మృదున"దమున్స్ దబానునందు (ప్రకాశము నుప్పుసీటిలో 

రతనము లాణిముత్తెనులు రాళ్ళను, కప్పకు జీవనంబులున్ 

చతురతం గూర్తు వెయ్యది యసాధ్యమునీకిత దీన బొంధ నా! 

* అత్త - అల్లుడు ” =“ అలంళ్ళతి ” .* అభిసారిక * “బాలిక, శోక 12. 

మొదలగు ఖండ కావ్యములు నుబ్రన్మాణ్య శాస్రీగారు, మనోనాక 

ముగా రచించినసవి యున్నవి, శ . 

శ్రీ శాస్త్రిగారి మొదటినవల “మిధునానురొాగము * అశు మొదట్, ' 

5 థ౧౯ాంగష్నిబ్రవరిలో వెలువడినది, “ఇరువుర మొక్క చోట కే పోదము గో. : 
తని చొని పీరు, “ఇగియాడ్కి ౧౯౨ సం! దాం గ్రాంధికములో న్నీ , 

జాస్ర్రీగారు రచనలు సాగించుచు వచ్చిరి. (క్రమముగా రెండునూ. జేర్చి. 
క్ష సంపూర్ణ ముగా గ న్యావవోరిక భాసూవతరణను, ఏశేవమేనునంో,.. Wu 

be 
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వీరు (గ్రాంధిక ము న్యానహారికము కూడ , సహజమధురమైన శె లిలో 

(వాయంగలవారు. శొ(స్ర్రీగారు ముముదట వెలువరించిన చరిత్ర 

[గ్రంథము పిరపూజ. ఆ(గంథ మందలి (గ్రాంధిక శై లీ సౌభాగ్యము ఇ కాల 

విలువగలది. శృశాన వాటీక, రశ్రాబంధనము ఇ త్యాదమలగు వ్ర్రి 

నవలలు (పజానీకము ళో సువ్యా ప్ప మ ములై యున్నవి, సుబ్రహ్మణ్య 

శాస్త్రిగారి వచనరచనలో.౬ జలువ చందనము వంటి చేదోయుండి 

వాడయమునకు రాసికొనుచుండును. సమాసకుల _ గడబిడలు, 

అన్వయముల తీకుగుడులు మచ్చునకును రానిచ్చు స్యభాన మాయన 

కోలముసకు లేదు, ఎంత నేవున్కు శాస్త్రిగారి చూపు సహజత్వముమిాంద, 

బది యబటుండె, 

౧౯౨౧ సం॥ నుండీ శీను బ్రహ్మణ్య శా ప్రీగారి సగ్యసిద్ధాంతీములకు 

వీఠమై “పబుద్ధాంధ్రి వెలసినది, శాస్త్రి గారి స 'పాదకత్వమున నీవ గ్రిక 

తొలియేండు ప్రతిపక్ష మునకు వెలువడుచ్కు రెండవ యేంటినుండి మాస 

పత్రికగా మాటినది. ఆదిలో, ప్రబుద్ధాంధ సగము సంస్కృత భాపూ 

రచనలతోన్వు సగము తెలుంగు రచనలతోను, వెలువడుట శాస్త్రిగారి 

యుభయ భాసా చె వైదుప్యూభీ మూనములకు నిదర్శనము. అల్సకాలము 

ననే * ప్రబుద్ధా ధ్ర ' తెలు: గునేల మూలనమూలలకు. (బాకి పాఠకులను 

వలవై. చిలాగోనది. ఈ అకర్ష:ఇనునకు మహోోత్త, నురచయిశల వ్యానములే 

"కారు. శ్రా స్త్రీ గారి వ్యాఖ్యలు, విమర్శనములు హీతుశ్రలై. నవి, విరి కల 

మునకు జంకుగొంకులు లేవని తొలుతననుకొంటిమి. గతాోనుగతికధర్యాా 

నలంబన మాయన బోోల్త లీగా సహింపలేరు, దానినిబట్టి హృదయములో 

నుండీ రోగా ఉండకో నూటికిం దొంబడిమందిచేం ద్రొక ,-బడు చున్న 

సిద్ధాంత మును అమాంతముగా శాస్ర్రీారు గ న్రీంతురు. వట్టి 

గ 'ర్షణముతో సరిపెట్టక వాడిగల |ాతలో (జెట్టి సువ్రచారము చేయు 

దురు, అయనలోనున్న యోగుణమునక్సు వారి “ద్రబుద్ధాంగ్ర | కే 
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నిలువుటక్ష మై. “హిందీ ఈ గాంనై = ఖన్దరు * ఈముూండున 

శాస్త్ర జని స్థా ఎత ముసురు ప్రుద్ద మైన సడార్భ ములు, బొద్ధుః 

(తికత్నీ యు ౧౨ లె. భారతీయుల పా రౌయణములోనీన్న యమో డు 

శబ్ణయు ఎను న్నుి భం దుచున్న శాస్త్ర “అద్రి గుండెని బృరమునకు 

అబ్బుర మైన పట్టుదలకు మనను మిచ్చకలయును, “ద్రబుద్ధాంధ ' 

తొమ్మిని యే చ్లునడచి ను చి వ్రసిద్ధి ధో సాగిపోయిది. సుట్రవ్మాణ్య 
శాస్త్రీ శారి జీవన వె వై భవమునకు * (ప్రబున్దాష్యఫ” సాగిన దశాబ్దము 

మెజుంయు కాలము, ౧౯౩౪ సం॥ నుండి ఆవ్మత్రికలో పద్య ప్రకటనము 
నేసి చ్చి వచన రచనలతీ ఏ నురింబికి బారు. "కొవ్రన నచననొజ్బయ 

మున కాజత్మిగచేనిన మీమటి రానిది, శా స్రీ శారి. సర్వ్యగంధరచ 

నము నొక యెశ్తు ఈ పత్రికా (పదు మొ యెన్తుకుశా సాగినది, 

స్నుబస్మాణ్య ౫ స్రీ గా శారు a "గక మొనలు నాలు కేంద్లు కళాభివర్ణనీ 

నొటక సమాజము నడనీకనియిచటం జేరుగొనుట నారికోళాభిరలికి గుజుడ్, 

నొటకములలో స్తీ -పునువు వేను ధారణము 2జీ సిడి వారని యు వినుకలి, 

సంగీత కళ్లి విరికెపష్కువ మక్కువ. నునూరు నూరుకృతులు గురు 
ముఖమున జెన్వుళొనిరంట, కాన్ని గొంతేర్తి పొడ(గాచేను విన లేదు, 

౧౯ార౭ నుండీ సంగీత్ సాహిత్య నభలు జరివించుచు పీరు రాజు 

మ'హీంద్రవరనున నూత్నకభా గౌరవము చొటు చుండుట (ప్రశంసింపం 
దగిన సంగతి, నన్నయ - శ్రీనాధ జయంతులు జేగీయ నూనముగో 
నడవించుచున్న కాస్త్రీగారి ప్రాచీన సారస్వ శాదరణను ననుస్కర 
ణీయామైన ది, 

ఇంక్క (పళృతము, వారు చీన్నకథలు (చాోయుదురు. కొన్సీ అబి: 

గుణమును పరిమాణమున6 గూడ పెద్దక థలు, సంభావణములనంత నలో 

నీంత పరిపక్వత గల కథారచయితలు తక్కున, పాతల నూటలలో 

వ్యష్త్రలతీరులు భళగీనుములు సున్నన్టముగా మునకు గోచరింప్య 
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జేయుదురు సాంసారికమైన ముచ్చటలు, సాంఘికమైన యాచారములు 
(ప్రదగ్శించుటలో శాస్త్రి గారిది యంది వేసినచేయ్యి వై_దికకుటుంబముల 

లోని నడతలు ఏరికథా (ప్రపంచమున నచ్చు(గుద్దినట్లు కానుపించును. 

“వడ్లగింజలు - మార్గదగ్ని - కన్యా కాలే య తక్నాద్యర తా _ ఇత్యా 

దులయిన పీరికథలు రసవాహినులు, (ేమపాశం, నిగసళ బంధనం, 

రాజరాజ్యు కలంపోటు మొదలయిన _ సుుబహ తాతగారి 

నాటికలకుం * జెలుంగునాంట” సు ప్రసిద్ధి నచ్చినది. నాయుదేశములో 

“రాజరాజు పీకి నాటకముల శన్నిటికిని కన్నాకు వంటి దని -- 

అందులో నన్న యపాత్ర పోవణము అనన్య సాధారణమైన. తీరులో 

శాస్త్రిగారు తీర్చినారు. రాజరాజుకడ, ఆత్స్గగారవము వీసమంతయినను 

ఇచెడిపోకుండ నన్నయచేం బలికించినపాటవము సుబవ్మ్నాణ్య శాస్త్రీ 

గారికే చెల్లినది ఇది యన్నమాట కాదు, (పతిపాత్రయును 

రాజరాజులో జీవన్నూూర్తు లై కనిపించును. ఇట్టి “ రాజరాజును " 

సాహిత్య సామ్రాట్టు విక్రమ బేవవర్శ మహారాజు కృతిపొంధుట యభి 

నందసీయము. “కలంపోటు” మొదలగు నాటికలు వీరివి మెన్ని 

సారులు చదివినను జదువవలయు. ననిపించును, . 

నాటికారచనలో, కథారచనలోో పత్రికా సంపాదకతలో 

(శ్రీ నుబ్రవ్మాణ్య శాస్ర్రీగారిది తెలుగు భూమిలో నొక (ప ల్యేకవీళము, 

నాలుగుదశాబ్దులనుండి బవాు(గ౦థ రచనలచే భారతీ సమారాధనము 

చేయు శాస్త్రిగారి వయస్సు 'నేంటికి మఫ్టీలో నున్నను భౌతిక పుష్టియ్యు 

ఛావపుస్టీ యు గలిగియుండిన ధన్యులు, వారికృతు లెన్నో మునుముందు. 

మనము పవఠింపంగలము., 



సన్నిధానము సూర్య నా రాయణశా స్త్రీ 

1897 
మై దికభాన్నాణులు,. తల్లి? బుచ్చినరనణ్ను. తండి! సుబ్బయ్య, 

నివాసము? నీకిందరా చాప, జనతు! 10 9, 1A9T. (Ko 

ములు: ౧, తత్వను దగ్యడిక ౨. కావ్యాలంకార. నంగ్రానాము 

(వ్యాఖ్యాన సహీతయు) క. జూతళ కభాగుచ్చము (౨, భాగములు) 

౪, కీరనం జీశము = ద్యండ్యయుడ కు. ర గోళ నాభార్య స స్పళత్తీ 

సహూరము క, పవ లతోంట (మిండ శాబ్యనంపు టీ) స్ట, మ్ల నుంజరి 

రొ నడుమంకపు సీరి (ఆధిక్నోప భాభ్యము) కా ఖగ్గతిక).న 
౧౧ అన్ఫుగళణమయులు ౧౧ వాసవదగ్త. ౧౨, రేణుక విజయను 
౧3. వివేకానందము. ( భాజ్యములు) ఇత్యాదులు, 

జాతక కళాగుచ్భాది పద్యరచనల నలనన్కు తశ్ప్చఘమ చంద్రికాది 

లక్షణ (గంథరచసలవలనను నన్ని ఛానము సూర్వనా రాంయయణ శాస్త్ర 

గారివేగు తేకణపవారు. తెప్చగా విన్నదిమై యున్నగి, ఆయన 

మంచి పండితులు. గొప్పళవులు, వాల్లకరణ మున, అలంకార 

శా న్ర్రమున, వీరు (వధాన ముగా గవి. చేసిరి, సొరి వ్యాకరణ గృమీకీ. 

తక్సళుచం(దిగయు, అబంజార కొ నుకృవీశీ కా న్వాలంకార సంగపహా 

వ్యాఖయు. నినగ్గనముటుగా నిబయబకు (గంథములు,  వేదాంతమున, 

(వస్థానత్రయపాళము వేసిరి ఇట్టి చ్వుక్స త్తి శాంనముతో, (శ్రీ వేలూరి 
శీవరాను శా స్త్రీగాగి గుగుత్గముతో సూర్యనారాయణ జా స్ర్రీగారు 

సవాజమైన కవిత్యగును నృద్ధిపజణుచుకొన్సి  మెన్నోక్ళతులు రచించిరి, 
కచించుచున్నా రు. 

(శ్రీశా స్ర్రీగారి సట్టుదల మిగులమెచ్చం దగినది. ఆయన కావ్యాలంకార 

శంగ్రహ వ్యాఖ్య ౭00 వుటలు పరిమితిగల (గంథము. అలంకారికుల 
ర్యసిద్ధాంతములు పరిశీలన తేసి వా రాన్యాఖ సంభుటించీరి. కావ్య 



సన్నీ ధానము నూర్యసొరాయణ శాస్త్రీ కరీ 

స్వరూపము - రససిద్రాంతము మున్న గు కొన్ని స్థలములలో మన (పాచీ థ్ థి - నాలం కారికులు భిన్న విభిన్న ములుగాం (బదర్శించిన మతములు పీరు 
గుబజుతించి వాని నెల్ల నీ వ్యాఖ్యలో బయలుపజుచుట వీరి పరిశ్రమకు 

వారి “ోతత్సమచం(దిక” యు నమోఘ కృషి ఫలితము, సిద్ధాంత 
శాముద్ధి మణీ యితర పాణినీయ వ్యాఖ్యా(గంథములు శాస్త్రిగారు 
బాసగాం బరికీలనము వేసినా రని యాశ ల్రిలి తెలుపుచున్నది. పయి 

రెండులతుణ (గంథములు ఫీరిక్లి లాక్షణికులలో మంచిసానము నిచ్చుటకు 
జాలియున్న వి, 

® 

ఇదియిటులుండగా, న ప్తశతీసారము జూతక కథాగుచ్భము, వివేకా 
నందము, వాసవదత్త మొదలయిన వీరిపద్యరచనలు పాఠ్యములై. 
(వసిద్ధిగొన్న వి. తెలుప పలుకుబడి వీరిది సుఖముగానుండును. వ్యాక 
రణవికేన. విశిష్ట్రములయిన (ప్రయోగములు ఏరి కవితలో. దజచు. 
అన్వయములో నెడ నెడందిక్కనగారి తీరులు, యతి(పాసములకుందడవు 
కొన్నటు లుండదు. కాని, శాస్క్రీగారు యతి ప్రానబంధములు పద్య 

కవితకు దగిలింపరాదని యొకొప్పుడు వాదము 'నెజవిననారు, 

కావించె నేపతి తన వజకాయంబు 

ఆహో! వివరించి (వాయుటకుం బట్టదు కావ్య మొక ౦డు 

ఇళ్యాదులుగా. గొన్ని పద్యములలో యతులు తప్పించి చూూపిరి, 

ఈ పద్ధతి సార్య్మత్రికము చేయుట నచ్చకయే వారు మరల గృతుల 
నన్నింట సలత్ష్షణత పాటించుచునే వచ్చుచున్నారు. అచ్చ టచ్చటివి 

సూర్యనారాయణ శాస్త్రీగారి కావ్యములనుండి మచ్చు తునకలు, 

క. మోసాల తేనె నాందగు 

సీ సంసృతి నుఖముశొణకు గృహమేధము గో 
66 



గ్టలీల్లి అంధ్ర రచయితలు 

చీ సంరశ్షీంపంగ న 
సన్న్యాసి పటాటోసప మట్టు లర్థింత్రు జనుల్, 

ళా 

కొ, వీడిది నికుంజూంతరముల. 

బడక శిలాతలములందు. ; (బాశము బిసముల్ 
నుడుయలు నారలు కొం 

గడంగిరి తపమునకు నియుళగతి నా (ఫౌల్, 

ఈ, సాయాహ్నా ంబులం దమ్ములంద ఆక వృత్తుచ్భాయ. గూర్చుండ 67 
(కోయ ేయములం గుటించి యతి గంభీరం బువన్యాసముం 
జేయుం ; "జీల్చును 'చారతమ్యమును దే వుడు; నారెల్లరుం . 
బీయూనంబును (గోలు చందమున దృ స్స్ ంబొంది సూరి ౦పలోన్, 

ధవ జాతక కఖా గుచ్చమునందలివి, *వివేశానందము ' నుండి నటి 
టచుూండు ఫం 

మ, అదుగంెటున్ మన భారతీయమనగు విద్యల్ ; పుచ్చిపోయెన్ గడున్ 
గడు ధర్ధుంబులు ; వేవభామణములుం బాళ్చాత్యలోకంవుం జో 
కడలన్ మైలవడెన్ ; నమ నృజనలయ్యం బర్థ శామంబుులై 

_ సిడదారింబడె(; బూలిగంధియగు నీ విశ్వం బీనీ ! కన్సడున్, 
శ 

తినంగా నూల్గుచు సెంగిలాకులవయిన్ దీర్పంగ బెన్టన్సీనిం 
జనుచున్ నీ! గవులూలు గంటలకు, వృత చ్భాయలంబండు బెం 
డను వానన్స్ మెయి జింకిపొాంతలను మాసంబెట్రా ! రక్షించు కొం 
చును జీవించెడి సీదలం గనం జించుకా దుఃఖ మిాటదెందముకొ, 

# 



సన్ని ధానము సూర థన రాయణ శాస్త్రీ రబీ 

వాలుకొ మూలము లేని సాంఘక దూరాచారంబులే యయ్యె బో 

మేలుంబంతులు జాతికీ భరతభూమిం ; దత్సురోవృద్ధికిన్ 

ఆలోచింప వేరుబుర్వులు మఠాధ్యత్షుల్ ; వురోఫోగణం 

"బేలా పెక్కులు ! దయ్యముల్ కరణి నెం లే. బట్టిపల్లా ర్చెడీన్ 

త్త 

ఏనంవిధముగా మధురమైనదియు మృదునవై నదియు సొధువై నదియు 

నగు కవితారచనతో (శ్రీ నూర్యనారాయణ శాస్త్రిగారు చెక్కు. 

కబ్బములు నంతఠరించుచున్నారు. నిజాంరాష్ట్రమున, ఆంధ్ర సారస్వత 
పరిషత్తువారి మహాదరణ గారవములకు వీరు పా(త్రులయినారు, ' 
యావదాంధమున పీరి రచనలు (ప్రాకో చున్నవి. మవాబూబు 
కాలేజిలో తెలుగు పండితులై నూూండు దశాబ్దులనుండి శిష్యుల 

నెందజనో తీర్చి దిద్దు చున్నారు, ప్ సాహిత్య శిరోమణి, విద్యాన్, 

స్కీ ఒప యల్ మున్నగు పట్టములు పడసినారు. సకల సౌభాగ్య 

సంపన్ను లై, పండీతశవులై విరాజిల్లుచున్న సన్నిధానము శాస్త్రిగారి 

సారన్వత జీవితము చక్క-నిది, 



"వెంపరాల సూర్యనారాయణ శాస్త్రీ 

1896 
వెల నా(టికాఖీయబాన్నాణులు. కల్లి: మణీకర్లీ కాసోనిజేవి. తండ్రి: 

జేంకట చయనులు, జన్మ స్థానము: ఇందుపల్లి, ఉంచుకొన్న తలిదర్శడ్రులు 

కామన్ము. రామయ్య. దత్తత, కొమానపల్లి, జసనము: దుర్ముఖనాను 

సంవత్సరే -ఆధిక క్యేస్ట శుద్ధ ష్టి-ఇందువాసరము. 1696 నం, రోదనలు: (a 

గ కంక కేళ్వరకతకము - వి. నున్నిక్రయందరి[క్రచు. క, శంకరవిజయము, 
ర శబర కంకర నిలానము = ఇత్యాదులు, 

(పతిభా వ్యుత్సత్తులు సరితూకములో నున్న కోవులెందలో యుండరు, 

అవీధముగా నున్న నేటి కవులు కందటీభో వెంసరాల నూర్యనారా 

యణ౫ా స్రిగా రొకరు. ఏరు * శంకరవిజయ ' (పబంధక రృలుగా నేంయ 

మంచివిఖ్యాతి నందుచున్నా రు. వీరి 'మున్మిత్రయచరి(త ప్రౌథార్థప్రచుర 

మైన రుచిరకావ్యము, ఈ రెండు కృతులును శాస్త్రీ గారికి నునకవితా 

పట్టము. గట్టించుటకు. బాలియున్న ని, 

శ్రీనూర్యనా రాయణ శా స్రీ గారు శీష్ట వంశీయులు, నారితం|డీ 

వేంకటచరునులుగారు ఆహిr'తౌశన్నులు, చయనాంత (కో క్వనస్టైకేలున, 

తల్గిమణిఃర్లి కాసోమి దేవి, ఈ వుణ్యదంపతుల కడుపు మన శాస్త్రి గారు, 
వీరు చిననాంట (శ్రీ మరువాడ wher గారితో గాభిదాసత్రయము 
పధించిరి, పదపడి, చావలి లశ్నీ శ్రనరసింహాశా స్రీ గారి సన్నిధిని సాహీ 

త్య (గ్రంథములు, లఘుకొముదియు నధ్యయనము సిరి, అప్పుడే 

యాం(ధ్రకవిజాభిరతియు. నంకురించినది, లశ్షీశ్రనరసించా శా స్రీగారి 
యాచార్యకను నెడల నున శా స్రీ గారి కృతజ్ఞత చక్కనిది, 

దు, కలమ'న్ చేతను బూని పద్యనుని హేకానంతయున్ (ప్రాయయణా? 

గలంవుం జెందినముందు(మొక్క.వలెగాదొ, సంస్క శాంధ్రస్ములన్న్ 



వెంపరాల నూర నారాయణ శాస్త్రీ కలక 

గల మర్శంబులు నాకుందెల్పి కవితా నై పుణ్యముంగూర్చు ణా 
వలి లక్షీ గి నరసింవాశా స్త్రీ గురుదేవ స్వామికిన్ భ క్రి మె. 

౧౯౨౫ (ప్రాంతమున పిళాపురమున నుండి, శ్లీ దర్భా సర్వేశ్యరశ్యాస్త్రి 
గారి కడ పీరు వ్యాకరణ .శాస్త్రాధ్యయనము గావించినారు. ఈక్రింది 
వద్యము చరాగడు(డు; 

వా తర్క_వ్యాశృతి పారదృళ్వు నిఖలాం(ధ జ్వాతిపాంన్లో కి సం 
పర్కు_న్ సూర్యబు ధేంద్ర శిమ్యనుణి ద ర్భావంళ్యు సర్వేశ వి 
ద్యార్కున్ వ్యాకరణోప బేళికు ద్వితీ యానంతు నెంతున్ శుభో 
దర్క-త్వ్యంబు కృతజ్ఞ త్రం బడ స్థి నుత్కావ్యంబు రంజిల్ల గన్, 

“ముని త్రయ చరిత్ర 

మహామపళో పా వ్యాయ శ్రీ "తాతా సుబ్బరాయ ళా స్క్రీగారికి పిక 

'మునిత్రయచరి(త్రి నంకిత మొసంగిరి. (ప ల్యేకముగా “ రాయడు శాస్త్రీ 
యశశ్సం(దికి కావ్యము రచించి మహామహో పాధ్యాయుల వి 
పూర్తి సన్య్యానసందర్భ మున నర్చించిరి, ఇవన్నియు నేల వేర్కొను 
చుంటి ననగ్యా శ్రీ నూర్యనారాయణ శా స్ర్రిగారి వృాదయములో 
పండీతీగురువులపట్ల నిట్టి భక్కి ప్రపత్తు లున్న వనుటకు, 

సంస్కృ తొంధ్ర వై దువీ. భూపితులెన పీరు ౧౯౨౩౨౦ సం! లో 
అమలొవురము బోర్లు హైనూ్మూ-లున తెలుప పండితులుగా (బవేశించి 

రెండేండ్లు అచ్చ టనుండిరి, తరువాత కాకినాడ నేవనల్ సూూలులో 
మతి రెండేండ్లు పండితో వ్యోగము, . వీదప్క పాణంగిపల్లి జమిందారు 

శ సబ్నిపీను క్ ప్లా రావు వంతులు (బి, వ) గారికి సంస్కృ తాంధ్రో 

పాధ్యాయత్వ్యము, అప్పుడే (ప్రొద్దుటూరి “కవి వ్యానపు పోటీపరీక్షలో 
ద్వితీయ బహుమానము. ఈ పురస్కారము కారణముగా జమోంచారు 

“ కవిసింహశంకణము ” చే సూర్యనారాయణ  కో(స్ర్రీగారిని బహూక 
ధించెను, 6 జీనూత నానానచరి త్ర ” మన్ను ఖండ కావ్యము సాణంగిపల్లీ 



§96 ఆంధ రచయితలు 

ప్రభోనుచకు శాన్ర్రిగారంకిత మిచ్చివారనుట (పక్నతము తలంచుకోవలసీన 

వినయము. ఇది యిటుటుండగా (శ్రీసూర్యరాయాం నిఘంటు 

కార్యాలయ మున జండితులుగా నుండి పీకు కావించిన నొబ్బుయ నేవ 

నుణచిపో రానిది, ౧౧-౨౫ నం! నుండి ౧౯-౩౭ నజుకు వీరా కార్యాల 

కరాద్యోగము నిర్వహించిరి. ఈ యుద్యోగమువలన శాస్త్రిగారి 
మేధానంపడ మటింత మణుగులు 'బేటేనన, అం(ధ(ప్రబంధ ములలోని 

రవాన్యములు వెంపరాల వారికిం 'దెలిసిసల్ని 'వేతోకరికి: 'దెలియచేమో 
యనివించును. ఆయన కున్న (వయోగ పరిజ్ఞానము నిన్సమాసనమైనది, 

ఆయనకు వేలకొలది సద్యములు నోటికి వచ్చును, ఒక (ప్రయోగము 
నకం బది యుదాహరణపద్య్యములు. నెంట వెంటనీ చదివి చూపగల 
రన్నడి యరికయముగా. సన్నిమాట గాను, ఇట్టి ధారణాపాటవము 

గల విరు సూర్యరాయ నినుంటు కా ర్యాలయ మునకు జేసిన యుప 

కృతి కృతజ్ఞ తకుం బొతమైనది, 

నుట, ఇాస్టులుగారి కవి తారచనలోని విశిష్టత యేకునలా వాడు 
(వయోగవై చ్యిత్యమును వలచిన రచయిత లగుటబే నడుగడుగున నూతన 
(ప్రయోగములు కనంబజవెదరు,. ఇంచుమించుగా వారి శాన్యములోని 

సక్కుఘట్టములు భట్టి శాన్యమును స్ఫురణకు చొచ్చుచుండును, పాణి 

నీయన్ను నామూలమాడము చుళుకించినవారు శొవ్సన నారి కవిత 
ముటు లుండుటలో నబ్బుర మేమి ? (ప్రయోగదృష్టీ యెంత యున్నదో 
శాస్త్రులు గారికి రసదృష్టియు నంలేయున్నది, ఆ హీతువున బాకీ 
ఎాకులు సండిత హృదయరంజకము తై యున్నవి, నునీ(త్రయ చరిత్రము 
కందలీ కోన్ని యుజానారణనులు ; 

4, నియ్యపురాలటుల్ తీనెడు వేళకు వచ్చుకుశాని యింత్ సొ 
. జయను జేయ పోంయదిక్ జా పసీపొన నిలానమొందంగా 

1 Via 



ఉంసరాల సూర్యనారాయణ శాస్త్రీ కల్లో? 

నుయ్యెల నూంవరాదొ జలమొక్క_ సనంకండు "లేరరాదొ శే 

'బెయ్యెడ నిట్టిదంచు గణియించు గరాసయి తోడి కోడలిన్, 

%* 

సీ, చెదవుర్యు గమి (గ్రసించిన కవ్వునుండి యా 

పాసనానల ధభూమవటలి వెడల 

ముంజూరిలకు వంగిపోవుట లోనికి 

వచ్చి యేగౌడు వారు వంగిమసల 

గోడలమాబు నాల్లుబెసల నిల్పిన 

కంపపెందడుకలు గాలి దల 

నుసిరాలి లోపలి పస మాసి నిట్టరా 

జొక(పక్క కొక్కింత యొదిగియుండ 

గోమయ విలేవనంబు (ముగ్గులునుమూ (త్ర 

మనుర దార్నిద్యదేవీ విహార సౌధ 

మనందగిన వర్షగురు (పాశయాకుటిల్లు 

లోచనంబుల శదురుగా గోచరింవ్క 

* 

ఈతీకై న సాధు ప్రాఢశయ్యలో ఇాస్తులుగారు “ శంకరవిజయము ” 

మహో(వపబంధముగా సంతరించిరి, ఆకృతి "ఛాశ్వతముగానుండుటకుం జూలి 

యున్నది, మహాకవితా పట్టము శంకర విజయమువలన శొ(స్తులుగారికి 

లభించుచున్న దనుటలో వి(ప్రతిపన్ను లుండరు. ' వారు రచించుచున్న 

“విద్యారణ్య చరిత్ర? తెలుప కవితాశాఖకు ౩ సేత కాలగోలయది. 

ఆస్తిక బుద్ధి నంపన్నులు, వ్యుత్సన్నులునై న సూర్యనారాయణ శాస్త్రి 

గారు వీసకాన్న యితివృ త్తే తములన్నియు సువవి[త్రము లై యుండుట సు(ప్ర 

శంసా ధ్ర మైన విషయము, 



భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు 

1897 
కాలనాయటీ శాభీయబావ్మాణుండు.. శల్లి! అచ్చు స: కం|డీ! నర 

సాబభా నులు. జన్మస్థానమా: ఆకివీడు, నివానము! శాబనుఊహీం[ద్రవరము. 

జననము: 80 ఏసీలు 16987, రచనలు? ౧, ఇాలన్మేపం ఏ. ఇఫ్పుడు. 
$. ఆన్రను గో నిజం ౫. అప్పుడు ఇఒ, మాటనరన ౩. గునగరకెల్లి, 

రొ పేగ్లిటయినింగు. కా శెండుకళ్లు ౧౦. అన్నీక గాదాలే, 

౧౧. మేదావాణి, ౧౨, చునరేలుంప, ౧౩. శాల్మేసం. [2 భాగాలు] 

౧ర లోకోభిన్నరుచిః:, దగ, తనలో. ౧౬, మాయలమూాలోగం, 

౧౦, చెప్పలేం. ౧౮. ర చ్వుకటీక, ౧౯ ముదారాతనం, 

౨౨౦0, (పణయరంగం. కట, త్యాగ రాజు అర్మవిజారం-- ఇత్యాదులు 

ఈనాంటి హోస్యర చయితలలో భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు గారి 
స్థానము (వక్వేళము విళిష్టము నైనది. 'భొగుబాగు-ఎఫ్పుడూ ఇంలే- 
కాదట తవలు--కీన్న నిసరి-వద్దం+ే పెళ్లి-భుటన--ఈ జుదలయిన (పదర్శ 

నొల సంవిధానముతో జేజుచేయలేని కామేళ్యరరావుగారి "వేరు యువ 

(ప్రపంచమున నిత్యవిపోరము కలది, ముఖ్యముగా కళాశాలలలో వీరి 

నొటీకలు (పాయికను?గా (పదగ్శితము లగుచుండుట గమునింపందగినది. 

విద్యార్థుల హృదయములు కృతకసంసార దూవితేములు శానివి; 

పరనుస్వచ్ళ్చముకై న వారి యాకు లానందమయ ములు, కనుకనే త'క్ర్యాన. 

ధారణమునకు చోరిచూూపు హోన్యరనమున్తై జీ వారికిజాపు,. నంసోర 

ఏంధితుండు తటజచుగా సవ్వలేని కుటిలంందు, సత్యమును సత్వముగా 

సజుతింప లేకపోవుట హోస్యమునకు: గారణమగుచున్న గి. ఈగుజుతుగల 

కంసారులు అరుదుగానుందురు. అనంగా త త్యనిర్దారణమునకు చళ్చా 

గంథ మైన హోస్యరసము నాస్వోదించుటకు సంయ తొత్సుండే అధికారి 

యగుచున్నాందు, (బ్రతుకును పొడిగించుకొనం దలంచినవారికి నృత్య- 
హోస్యముల యక్క మిక్కిలి కొవలసీయుండును, 'కాయుట్టి సోస్యము 

"* 
Es 
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నకం దపస్సుతో సాదృశ్యము చెప్పవచ్చును. ఈ యభి(ప్రాయ నూలిం 
కారికులు నూచించినదియును, | 

(పకృతము ; భమిడిపాటి కా మేశ్యర రావుగారి (పతిరచనయు హాస్య 
గస ప్రచురము, ఆయన రచన చేతిలోనున్న పాఠకుడు, వయవస్థలో నున్న 
వాడైన నవ్వును; చిజునవ్వును ; అంతలో, పెద్ద పెట్టున నవ్వును 3 మరల 

మందహాసమున కవతరించును ; అంతలో, అట్టహాసమున కధిరోహిం . 
చును, కట్లు చేయింపలల సుగుణము, ఆయన (వాంతలలోను, మాటల 

లోను సరితూకముగానే యున్నది. కామేశ(ర రావుగారి కూర్పులలో 
ఛభావములోపాటు ఛభావయును - హోన్యరసోత్పాదకమగుట విశేషము, 
(వహసనకర్తలలో. బేరమోసిన పీశేశలింగముపంతులుు చిలకమర్తి 
కవీయు దీనిని సకృత్తుగాం బాటించినారు. * కన్యాళుల్క ” కారునిలో 
స్విష్టకృత్తుగా నీలక్షణ మున్నది, “భమిడిపాటి వారికి “గుకుజాడి వారి 
చారి యొరవడి కావచ్చును. కామేశ్యరరావుగారి రచన వినీవిన$గచే 
భాప్క మొదల నవ్వించును; భావము, పిదప కవ్వించును. వీరి భావలో 
ఆపాత రమణీయపహోస్యము భావములో విచారిత రమణేయవోన్య ము 
నుండెనని నే ననుకొందును. 

“...నాగరికిత అబ్బి, జెంటిల్ మెన్ అనగా పెద్దమనివి అవడానికి సర్వ 
విధములా సిరుగుతూన్న నన్ను ఈన ఇంతడెాన్ లెటుగా ఇన్సల్ల్ చేయుట 

చూచి ఎటులడొరుళొనుట? బేర్ ఫోర్ తమషా బి కేమ్కసి, చదువుకోని వాడు 
వజేనాజేస్తే తప్పూ. అజే చదువుకున్న వాదు చేస్తే పామరులకి తప్పూలా 
కనిపించినా దానిగర్భంలో గొప్ప ప్రిన్సిపల్ ఉందని సమ గించి, తవ్వుకాదని 
స్థాపించి, అది ఒకవేళ నలుగురికీ భర్షించకపో తే కాంట్ హాల్స్ అనగా సహో , 
యముచేయలేము అని చెప్పి పారేసినెగొచ్చు....”” “బాబా” నుండి 

ఊరకే మచ్చుకొటనై యీాపం కులు 'వేరుళొంటిని. స్థూలరూపముగా 
మంచీన యిక్కడి భాషలోను సూశ్మురూపముగానుండిన భావములోను 

చునస్సులను గవలించి నవ్యింపంగల, తీరు స ఎవ్టముగా. దోంచుచున్నది, 
ధ్ 
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ఇ్లే కా కుళ్వర రావుగారి (వ్రదర్శనములు ఉపన్యాసములు, కథలు బహి 

రంత ర్హాన్యరసవాహినులు, ఆయన రచనల వీళ్లు, వానిలోని వ్యక్తుల'పేళ్లు 

కూడ వింత వుట్టించునని, కచటతపలు--వద్దం శు పెళ్లి- ధుమాలము శ్ర 

ఓఘాయిళ్యం-శానయ్య = మరక మ్ముంచిక్కేశ్వ(రావు = ఈ నామకరణ 

ములు నుతి యెటువంటివి ? (శ్రీ కామేశ్యరరావుగారి రచనలో కొన్ని 
పట్టులు, జవినిబడీన కోంత సేపు “ఆరు నవ్వుపుట్టింపక, చర్యణముయిన 

తరువాత్ గడుపు చెక్కలు వేయను. నాయు'ద్దేశమున * భమిడిపాటి ’ 

వారి హోన్యములో ఉత్రానమైన వొచ్యలేకంయె ఉదొ త్తమైన న్యంగ్య 

మర్యాదపాలు "హెచ్చుగా నుండుననియే. ఒక (పసిద్ధవిమర్శకుండు లక్ష్మీ 
నరసింవాముగారి హాస్య శునకును పీ రీశలింగముగారి సోన్యమునకును 

భద మున్నదని ఇప్పుచు నిట్లు ేల్చెను: “విరేశలింగముగారి 
హోస్యము చిక్కనిది. లశ్షీ సనరసింనాముగారి హోన్యము సలుచనిది, 

లశ్లీ స్రనరసింహూముగారి పోన్యము గీలిగింతలు'పెట్టి నన్వించును. పరేశ 

లింగముగారి హాన్యణ గిల్లి బాధించును” అని. రచయితకు (ప్రజా 

(వబోధదృస్ని నిండుగా నుండునపుడు, వాని రచనలు వాద్యార్థమువై వు 

నకు ములుసూపుట తప్పదు, ఏెీశలింగము సంతులు సాంఫికముగా 

సంస్కారచు మెజుంగులు సరితీర్చవలసిన ను[వచారకుండు “ చిలకమర్తికవి” 

'కూర్పుతీరులు కోరనంతగా, ఏ-కేశలింగముపంతులువలె (వబోధదృష్టి. పరి 

వుష్టముగా గలిగియున్న వాయు కాండేనోూ ! ఎందు జీ ఆ యుభయుల 

హోస్యరచనలకు నిట్టియంతర మేర్సడినది. | 
ఉఇవుడు మన కా మేశ్వరరావుగారు కూడ (ప్రబోధదృష్టిని మీంచిన 

కళాదృన్టీ కలవారని జీను నిశ్చయించుకొన్నాను, పీరు అనువదించిన . 

“ మూాలియర్ ? (పడర్శనముల్కు న్యతంతించి (వ్రాసిన (ప్రదర్శననులు, 

బు త్తముమో(ద సొంతేకచనల వలెనే యుండుట "మెచ్చదడగిన విమయనుః 

అనుసరణవభును గూడ స్వతం(త్రముగానే తీర్చగల ఛాతంర్య మోయన . 
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“బాూపబాగు ి? కామేశ్వరరావుగారు. తొట్టతొలుతగా (వాసీన 

“ అట”. చానిరచనాకాలము ౧౯౨౩ సం, అది క భా శాలావిద్యార్థుల 

కోరిక మై (వాయయుడ్డది. ఈ “ఆటి నాఃటిక్కి నేటికి సుపచారప్రశస్తుల 

నందుచునేయున్న ది. మొదటిరచన కీరీతి (పసిద్ధివచ్చుట యెక్కడనో కాన్ 

యుండదు. కా మేశ్వరరావుగారి “ఆట” లన్ని యు. (బ్రదగ్శితములగుట 

న్రాఘనీయము, 

& త్తమ సోస్యరచయిత్ త'త్త్వావ భారణమునకు మార్గదర్శి యను 

కొంటిమి. ఇట్టి దర్శకత్వము “భమిడిపాటి * వారిలో నున్నది. ఉదా' 

వారణమునకు * అ ద్దెకొంపలు”* రచన యొక్క_టి చూతము, 

ఇంచుమించుగా నిరువది పుటలు అ ధ్రికొంపలనుగూర్చి సామాన్య 

ధోరణిలో (వాసివాసి చిట్టచివర ఈ దిగువ పంక్తులు సంధానించిరి : 

ష్ . అద్రైలధోరణిబట్టి మూస్తే భౌతిక లోక ంయొక్క._ అస్థిరత్వం స్ఫురణ 

కొస్తుంది. థఫొంపలేకాదు ఉోళ్లూ, జిల్లాలూ, ఈఇండి యా, ఈ[పపంచము 

ఇవన్నీ కూజా అద్దెవ్యాపారాలే కదా అనిపిస్తుంది ! రోగంవల్లో, బెడద 

చేతో, అవాంతరం మూలాన్నో, కూస్ ద్యారానో, అత్మవాత్య రూపం 

గానో, దారిద్య్ర? ధర్శమా అనో వదో తరవాత తరవాత మాత్రమే 

మానవులకి గోచరించే కారణాన్ని పురస్కరించుకుని జీవుడు శరీరం ఖాలీ 

చేసి పోతూండడం ఆకగారగా చూడగా ఎవడిమట్టుకువాడిశే తెలినే 

దాన్ని బట్టి-జీవుడీ!ి శరీరాలు అద్దెకొంపలు. ” 

పయినున్న యాస[ద్రచనకును, దిగువనున్న యిీిసదిపం క్తులు జీవము 

ఫోసినవి, (పాణమువంటి యా “వేరా” లేనిచో * అభ్రేకౌంపలు 9 

వ్యాసము సర్వము వట్టి శరీరముగదా ! నిస్సారమైన యీ వస్తువును 

పోస్యరసన్ఫూ ర్తి తోం జితించుటలోలల విశేషముకంకై, దానిని తత్త్వ 

సరణిని సమన్వ్యయపజచుటలో. జూపిన వి శేషము (పశంసాభాజనమని 

చేను శానించాదను. ఇది యొకటి కాదు, కా మేక్ష్యరరావుగారి రచనలలో. 
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బెక్కింట నిట్టి మెజుపులు తట్టుచుండును. ఇట్టి త త్త (దష్ట్రి'లేని వన్య 
రచయిత హోస్యాన్సదుండు కావలసిన బే, 

శ్రీ శామేళ్య్వరశరావుగారి (వదర్శనములు, తదితర రచనలు నిటు 
లుండగ్యా *ో త్యాగరాజు ఆత్మృవిచారం ” వారి కూర్పులలో సొప్ప తావ 
నాక మించుకొనిస గ్రంథము, ఆరువందల సంఖ్యకు టై బడీయున్న 

త్యాగరాజు కీ ర్తన ములను తొమ్మిదిఫొగములుగా విభజించి, కీర్తనా 
ర్థములు చక్కని వచనములో నంతీరించినారు. పాళనై విధ్యమువలన 
దుర్గనూార్థములై యున్న కీర్తనల సరసార్థనులు లేర్చి సహజనుధుర మైన 
భామలో సీగ్రంథచు రచితమైనది. ఈకృతిలో శ్రీ కామేశ్వర రావుగారి 
విమర్శన పొటవనుు సంగీతములో వారికిగల యభిమాననము రూపము 
కట్టియున్న ది. ఆయన యశస్సున క్మీగంథధము వైజయింతి. పద్యమునకు 
'రాగముక్కుజులేదను ఏరి సిద్దాంతము జగమెటీంగినది, 

పీరు అంగ్ల మున బట్టభద్రులగుటయీ కాక, సంస్కృత ముసం జక్కొంని 

సాహీత్యను కల నారును, ౧౯౨౦ _త౧ సంవత్సరములలో మదరాసు 

“ ఎళ్ళ ంకుంటు జనరల్ అఖీను ” లో నుడ్యోగించిరి, వాజ్ధయా'రాధన 

దృష్టీ (ప్రబలనముగాం గలవారగుటణే, అది విరమించి రాజమహేంద్ర 
వరము నచ్చి ఏరేశలింగోన్న త పాళళొాలలోనుండీి యిందా(కో అధ్యాపక 
పదవీ నిర్వహించుచున్నారు, 
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1900 
తల్లి గురమ్మ. తండి కృష్ణయ్య, జన్న స్థానము భ[చాచలము, ? జననము 

వికారి సంవక్సర ఫాల్గుణ బహుళ షష్టీ, బుధవారము, 22-8-1900. 

రచనలు. ౧. దీపావళి ౨, విముక్తి క మాతల్లి ౪. ఆరాధన 
౫. ముక్తావళి, [ కావ్యములు] మటీళొన్ని నవలలు, నాటకములు, 
వ్యాసములు ఇత్యాదులు. 

“వేదుల” వారి వేరు తలపోయలనే “దిపావళి” స్మరణకు? 
దగులును. దీనికి. గారణము కవితన్ఫయుం.డై రచించిన కావ్యకదంబ. 
మూ కూర్పులో నుండవలయును, నిజమే. 

తీ సత్యనారాయణ శా న్ర్రీగారు సంస్కృ తాంధములలోం జక్కాని 

సాహిత్య నంపత్తిగల వారు. గురుకుల వాసముచేసి గొట్టుపుళ్ల శ్రీనివాసా 
చార్యులవాంక డ కావ్య నాటకాలంకారములు పఠించిరి. చిలుకూరి 

సోమనాధశా స్ర్రిగారి సన్ని ధానమున వ్యాకరణాధ్యయనము సాగించిరిం 
చల్లా వేంకట నరనయ్యగారి దగ్గణ స్మార్తము కూడ పాఠము చేసిరి. 
కవి తాగురువులు కవిసార్వభౌమ (శ్రీ/పాదకృష్ణమూ రి శాస్త్రుఅవారు, 
దివ్యమైన యీగురుత్వ ఛాగ్యముతో “వేదుల” వారు సంగ్రహిం 
చీన _వైదువ్యము (ప్రశంనసీయమైనది కాదా! విద్యశ్చట్టభ(దులై న 
కా(స్త్రీగారు కాకినాడ, పెద్దావురమ్కు చేరూరు మోన్కూళ్లలో నిరు 
వది నాలుగోండుగా నాంధ్రోపాధ్యాయ పదవి నిర్వహించుచున్నారు. 
సెక్కు.రు జమిందారులు వీరిని గారవించి వార్ది కబవామానము లిచ్చు 
చున్నారు. పీరు శతావధానులు. కొని, దేశకాలస్థితులు గుర్తించిన 
రోకజ్ఞ త వీరియందుండి, ఆగారడీ పనులను కట్టి పెట్టించినది. 
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(ప్రకృతము : అద్యత నాంధ్రకవులలో వేగుల సత్యనారాయణ శాస్త్రీ 

గారి స్థానము మంచిది. ఆయన (ప్రతిభ సమంచిత మైసది. వ్యుత్స త్రియు 

దానికీ  కీటయిసదని తెనిసికొ ౦'5బి, 'జేవ్రలఫల్లి సృన్ట శాస్త్రీ (పభృతుల 

చెలికారముత్ో నీయనకు పాశ్చాత్య కవితారామణీయక మూకలింపు 
నకు నచ్చినది, తనక్కు ఆజూనజమైయున్న్న (ప్రాచ హాహీగ్య ప్రతిభ కా 

యదృష్టము తోడ్రైనది. ఈసన్ని వేశముళో నెన్నో ఖండకృతులీయన 
సంతరించెను,. సదము(దలో సీకప బవాుభద్రత గల వడు, పలుకుబడి 

చిక్కగా చక్కగా, కుదిరికణా నుండును. సంస్కృతవాణి వై మక్కువ 

పంచుళొన్నను వాడిసతెనుళపకుడి యెంతో ముద్దుగా నుండును, భావన 
లో(తుకలది. (పొక్కోన సంప్రదాయములకు సమోపస్థుండై, (కొ త్త 

చవులు వుట్టించునట్లు కవిత్వము కట్టుట శో * జేదులకవి ? మంచినేర్చరి, 

ఆనాండు (శ్రీనాధుండు నీసములకుం 'బీగుపడినట్టుగా, ఈనాడు వేదుల’ 

వృత్మములక ౬ బీరుపడెను. శయ్యా సౌందర్యము చంపకుండంగా జ్యూగ 
తగా మునువెనుకలు చరాచుకొని (వాయుట యీయనలో నలఐ*టు, 

అందువలన, ఆయన(పతిపదము మలయనూరుతమువలె చదునగిని సుఖ 

"పెట్టును, ఈనూర్షమునకు సంస; తకవులలో జయ'బేవుండు తెనులు 

కవ్రుఖలో ముక్కు. తిన్నునగారు దర్శకులు, వేదుల నారి “విము క్రీ 

కాన్యమునుండి మూడు ము రక లు, 

(పాకుల్ బెట్టిన చిన్నుచీకటుల యిీపాపూణ కారాగుహో 

(సాకార నులు (ఏలి నా(బతుకుపై (పొభాత శోభామ యా 

శాకాంతి'ప్రసరన్ము సాగెడిని 'స్వేబ్భామారు తొవ్యోన గీ 
శా కోలాసాల మేదొ నాయెడంద నుత్పాహమ్ము లూగెంబెడిన్. 

* 

ఊపిరి యాగనీని కఠినోపసలబంధములో, కలా కళా 

లాపముగాని, నర్తన విలానముగాని, థరా సరీమభా 
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వాసముగాన్సి లేనిపుటపాకపు చీకటి జీవితంబు సె 

ట్లోపితినోగచాా యవలియొ డ్లగువింపని కాల మిదుచున్, 

త్త 

ఎన్నడు సోకునో తరల లెత్తగ తెమ్మెర తావియార్పునా 
యన్ను నమేన, ఎన్నడు దయారుణరాగ మనోజ్ఞ తల్ జగా 

వన్నె పసిండిపూంత చెలువమ్ముల నాపయి (గుమ్మరించునో 

యన్న నిరంతరాశ (బతుకావిన డాగిరి గర్భవుం జెజన్. 

“మాతల్లి” కావ్యమునుండి మటి రెండు ఉదాహరింపకుండ నుండవేను, 

అరనికోర్కె.గా (బతుకునందు రగుల్కానుచున్న దొక్క._శే - 

కోరిక, నీకృపావనికి కోయిలనై సతమాలవింతు, మం 

దార సుమారుణద్యుతి వితానముగొల్సెడి సీమనోవా రా 
కారమునన్ మధూదయ వికాసము నింపుము తల్లి, నాయెదన్. 

శ ళ్ 

వయను భూతిలేక రనమెండి, వివర్ణత దోగి వాననల్ 
వోయిన నావ్ఫాదంబుజములో నొలిక్రింపు మొకింత సర్వ నం 

ధాయకమైన సీయడుగుందమ్ముల పుప్పొడి తోడి తేనె ; త 

ల్లీ యదెచాలు నాకు ఫలియించును (పోవిడుకొన్న నాకలల్. 

ఈ రచనలో భావస్ఫుటత, భాపాపటుత యెటులు వియ్యమందు 

చున్న వో చూొచితిరి. ఎప్పుడో వారీంద్రనాథుండు * దీపావళినాండు ” 

అశు పద్యములకుం దలయూసె నని చెప్పి యిప్పుడు సత్యనారాయణ 

శాస్త్రిగారి రచనలు గొవ్పగానుండునని బలవంతముగా మన మొప్పు 

(న నక్క-ణలేదు. ఆయన కూర్పులో సాజముగా నట్టి లగువు బిగువు 

లున్న వి. అట్టి భావానానై శిళ్య మున్నది. అట్టి శిల్చసంవ త్తి యున్న ది, 
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ఈ గుణములుగల కావ్య ములకు దీపావళి రాశి, అందుకే, వేదుల వారి 
నేరు విన్న'వెంటశే ఆకూర్చు నృరణకు వచ్చుట. శాస్త్రిగారు కొన్ని 
నాటకములు కథలు, విమర్శనములు (వాసీరి, ఏవి (వాసినన్కు ఆయన 
పద్య కావ్యరచనలో నే (శద్దధానులు. 

ఈ “గొతమిోకోకీలను” కాంత యిటులున్న ది; 

శానుక వై ధరాధివుల కాళ్తకడం బొరలాడి వాడివో 
లేను ధరాపరాగ పటలీ మలినమ్మగు చ్యారతోరణా 
స్థానమునం దురిం బడలంజూలను, దోసిటి వీరి ఘోరళా 
రా నరకమ్మునం దునురు రాల్బగలేను నిమేవర క్రి మై. 

4 

సీచవు చాస్యవృ త్తి మననేరని శూరత మాతృ'జీళ శీ 
నొ చరణమ్మునం దనువు లర్బణంజేసీన వారి సార్థివ 
శ్రీ ఉలువారుచోటం, దదనృ(గుచులన్ వికసించి, వాననల్ 
వీచుచు రాలిపోవగ నలెం దదుదాత్త సమాధి మృత్తికన్, 



1900 
వొరితన గోతులు: ఆపస్తంబ నూతులు. జన్మ స్థానము : గుంటూర్. 

(పకృతనివాసము : శేపల్లె. తల్లి: మహాలక్ష్మమ్మ. తండి వ హనుమ 

చా స్త్రీ. జననము ఏ వికారి వత్సర మాఘశుద్ధ స సప్తమి. 6-2-1900 

నం॥ తేది. రచనలు :- ౧. గీతమాలిక ౨. భోగవతావతరణము [పద్య 

నాటిక | 3, సోమనాన విజయము (నాటకము ] రో, ఫేమాిక్టన 

౫. వరాగమనము ౬. అక్మమృతి 2. తేనె తెసి ౮. పతంగయా(త్ర. 

లం స్వయంవరము. ౧౦. షణ్ణవతి [ఇత్యాది నాటికలు, కావ్యములు ] 

౧౧. నారాయణభట్టు ౧౨. "ర(ద్రమజేవి [నవలలు] ఇంకను, అ నేక 

కథలు, వ్యా సములును, 

శిస్తాచార సంపదలో నోరివారి వంశము పేుమోసీనది. నరసింహా 

శా స్రీ గారి తండి హనుమచ్చా స్త్రీ గారు గుంటూరు “మిషను కళా 

శాలి” లో సంస్కృ తం ధాధ్యాపకులు. ఏరు పాదుకాంత దీక్ష తులు. 

వారితండి గోపాల కృహ్వయ్యగారు మంట్రణా(న్ర్రకోవిదులు. ఇట్టి శిష్ట 

వంశమున నరసింవా శా(స్ర్రైగారి పుట్టుక. ఏరి పీనతండి గురువింగశా స్త్రీ , 

గారు నుగృహీతవాములు. వారు చెన్నపురి తొండమండలము 

పా నూ[ాలున పండిత పదవిలో నుండెడివారు వ్యాకరణము, "వేదాం 

కము, జ్యోతిషము, మున్నగు శాస్త్రములలో పరిది గట్టిచేయి. 

తెలుంగువచనములో ననేక పురాణములు (వ్రాసినారు. భగవద్దతా 

ప్తార్థ (ప్రకాళిక వీరు (నాసినదే. ఆంధ్రవాబ్నమయ సూచికలో, ముదిత 

ములైన వీరి రచనలు చాల నున్నట్లు కనంయుడుచున్నది. మహాభార 

శముు స్కాందపురాణము, మూర్యందేయ పురా*ము, శ్రైమిని 

భారతము మున్నగు (గంథములకుం బెలు౧సవచనముటు వీరు రచించి 

యున్నారు. బరూరి త్యాగరాయ శాస్త్రులు అండుసన్సువారు వెనుక 
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వెలునరించిన కృతులలో ము ప్వాతికపాలు గురులింగ శాస్ర్రిగారివే యవ 
వలయును, ఇ బవాు[గంభములు రచించిన విద్వాంసుల వంఫేరు నర 
సింవాఖా(స్ర్రి గారిది. 

(శ్రీ నరసింవా జాస్తి కాగు అద్య తనాం[ధకన్రో సంప్రదాయ సిద్ధ 
మైన రచన సాగించుచున్నాగు. ఆయన జేసిభానగ రచన చేయు 
సుప్రసిద్ధ మతుయన్న ది, నారాయణ భ్య్మ్ము జా గదమ'బేవి మున్న గ 

ననలలు సారిప్ నుక్కుననోం బధించు చున్నాము, నాటికలు కూడ 
దజచుగా నరసింవాళాన్రిణాగు. (చాయుచున్నాగు, వారి నిమర్శ 
నములు పచ్చి 9కలలోం గనుచుందుము. అనయా విక బమునరకు బహు 
నుఖిములుగా  సాగువేక్సు కలదని న్నస్థసడుచుస్న ౫. ఇ? (పముఖ 
రచయిత జీవిత ఏశేవములు సేళ్కా_నదగినవి, 

౧౯౧౮ నణకు నరసింహా జానీ శారు గుంటూరున “బంటి చది 
నిరి పదపడి సచ్చయపస్పి కశాళాలలో బి, వ, చని యు తీర త 
పట్టభ్యదులయిన గరు వాత, గుంటూరు గో భా సోలో రొండేంక్టు ఉద్యో 

గమనము, ౧౯. నం! లో చి, యల్, పరీక్షలో నెగ్గి గుంటూరణో 
న్యాయ వాదితగము వకు (గారంభము చేసినారు. ౨౭ నం! నుండి 
“కేస కు ముకు మూర్చి సీంటిదాటగ నక్శడ జీ న్ఫృ తృినిరరవాణ ము, 

నంస్క్టృ తొాం(ధము*ు గుగుముఖ మున బకీంచినాగు, పదనయుటజీ కవి 
కావలె నన్న కోగిక నరసింవా శాస్ర గారో ములకయొ త్రినది. 
ఈ మొలకను దోవాదముణేస్సి మొక్కుగాం పెంచిన యుదారులు 
(శ్రీ శివళథంశర శాస్త్రిగారు. కొడవటిగంటి జేంళట సుబ్బయ్య, (తీవ 
'రారి భట్ల ఏర రాధు వస్యామి, పెద్దిభట్ల పూర్గ కర్ణ, కోప బై శివకా మేశ్యర 
రావు - మున్నగు (ప్రథమ '* సాహితీనమితి”' కవుల స్నేవామునో 
మన సరసింహ శా స్త్రీ ఇారిక్టి నవ్యసాహిత్యబదులో నొక వెలుంగు కాని 

' పించినదంట, పదునెనిబిం బేండ్త వయన్సు నిండునణుకు వీరు వీరగ్రాంధిక 
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వాదులు. తరువాత, వ్యావహారిక ఛాపాబాదులు, సద్యరచనకూడ 

వ్యావహోరికములో నే సాగింపవలెనని కొన్నాళ్లు ఏరిపట్టు. అది 

(క్రమముగా సడలి పద్యమునకు (గాంధిశము, గద్యమునకు వ్యావహాోరి 

కము కావలెనని కొంతే కాలము. ఇప్పుడు పూర్తిగా నరసింహశాస్త్రి 

గారిలో. (గొ త్తమారుప్తు, వ్యావహారిక భామ వచనరచనకుంగూడ అను 
కాలము కాదని నిశ్చయము చేసికొన్నారంట. శాస్త్రాది విషయములు 
నీరూవీంచు వ్యానములు, పూర్వకాలనునకు సంబంధించిన కథలు, నవ 

లలు (గాంధికవాణిలోను, నేటి కాలమునకు సంబంధించిన కథలు, నాటి 

కలు, సిద్దాంతములు వేయని వ్యానములు వ్యావహోరిక వాణిలోను 

నుండవలయునని నరసింవాశా స్త్రీగా రిప్పటికి. జేసిథొన్న సిద్ధాంతము. 

౧౯౩౦ నుండి శా(స్త్రీగారిలో కర్మశ్రద్ధ వ్రబలినది. ర౧ సం! నుండి 

పూర్గదీక్ష. వంశ్రీయమైన ధర్మము తస్పింపం దరముకాదు, 
(శ్రీ నరసింహ శా స్ర్రిగారికి 6 గథారచనలోను (శ్రద్ధ యున్న ది. 

గులాబిపువ్వు, శ్యామసుందరుడు, గానభంగము, వేసుకున్న వారికి చేను 

కున్నంత, భవిష్యత్తు, వధూసర = ఇ త్యాదులయిన వీరి కథలు సాహితి, 

నఖ, భారతి, ఆంధధవార్షి క సంచికలలో చూచియుందురుం 

ఇాస్త్రీగారి నాటికలు ఫోమనాధ విజయము, ఖేమాష్టని, వరాగమ 

నము, అత్మమృతి, పతీంగయా త్ర, వణ్ణవలి ఇత్యాదులు రసీకమూనస 

ములు కరగించునవిగా నున్నవి, శ్రీ శివశంకరశా(న్క్రీగారి వలెనే 
వీ-3క్కువగాం బద సీనౌటికలు (నాయుటకు మక్కు-వ చూవినారు. (ప్రథాన 

ముగా నరసింహ శా శ్రి గారి “ నారాయణభట్టు * 'ేర్కొనందగిన మంచి 

నవల. వీరి గద్యరచనా విధానము చాల సరస మధురమైనది. పాత్రల 

సంభాొవణను ఉదా త్తముగా నడవీంతురు. కథానంవిధానము మిీాంద 

కంక విషయ విమర్శనము మింద పీరు ట్రీతిచూపెదరు. ఈ గుణము 

“ నారాయణభట్టు ” లోల గన నగును పలుమొగాల వెలి విరిసిన 
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నరసింవాశా స్ర్రీగారి వాణి జీడు జేపీభాళనత రదనలోం బరిణత మై 

యున్న ది. అందలి నుందరగోరణి యిశీరు గలది, 

ణా] ఆలీలన్ నుక చమూాా గ తం(డిదరి గాగ్జ్హస్థ గ్లదు వెళ్ళించి 0] 

శకిలాసాచల శృంగభూని విశృనంగంబున్ వధూసంగమున్ 

చాలాహు సమ స్వ నంగతులు పోనంబ్యెై నిశ్చింత మే 

ధాలత §ం బగు వేగి నిశృలత నాత్హధ్యాని యై నిగ్బినన్ 

ఢా] అంతం నోండోకళాల మేళ కుకు డఉాళత్శారాము.ర్తై సిద్దుల 

వింతం నొల్పుచు సర్యభూత ములకున్ విద్యు[త్చ భావుంజ ళా 
స్వంతుం డై నెగెసెన్ విహాయసిని భాన్యద్చింబ నంభేదియొ 

భాంతంబై గిరిశృంగ ముచ్చట ద్విభా (వయ్యంగ నుగ్గి ప్పృమైం 

మ॥ సకల శేదళ మానిసిజ్ఞ బవాుుథా నసంస్తూయదూన (వథన్ 

శుక డదొాశాశపథంబునందు పృషదళ్వుండట్సు న్వచృందుంగ్రై 
(వగకటాశొళి దితీయ భొన్యరుని లేవ్ వల్లుచుం బోన్క తం 

(డికి నుళ్చాత పరంపరల్ కనంబడెన్ భీకోకముల్ కూర్చుచున్, 

ఇట్టి హృదయంగను శైలిలో జేవీభాగవతము నొంధ్రీకరించు 
శ్రీ, నరసింహా శా న్ర్రిగారిని “కవిపామా టొ” బిరుదముతో 'జీశము 
నత్కరించినది, సాహితీనమితి కార్యదర్శిగా నారు జేయు సాహిత్య 
(ప్రచారము విశేవీంచి గొరవార్డను. 



తువుల సీతారామమూర్తి చౌదరి 

1901 
కమ్మవంశీ యులు, తల్లి: చెంచమ్మ. తండి: నారయ్య. జన్మ స్థానము! 

గుంటూరు మండలములోని కావూరు. జననము: &ర5- 12-1901. 

ర-చనలు;- ౧, అత్మకథ ౨ రాష్ట్ర గానము డి ఆత్మార్పణము ళో ధర్మ 

జ్యోతి. ౫. అమరజ్యోతి ౬. పజీగపంట. ౭. పెద్ద కాఫు [కావ్యములు] 

రా. మహేం[దజననము [నాటకము] ౯ రామలింగేశ్వర శతకము 
౧౦. రామకతకము ౧౧. గాంధీతారావళి = మున్నగునవి, 

తెలుగువారి కవిత శాఖలో నిరువదవ శ తౌబ్దివచ్చి వసంత రేఖలు 

దిద్దినది. ఈ శతాబ్ది యవతారముతో పాటు జన్మించిన కవి తుమ్మల 

సీ తొారామవమూూ రి చెదరి, ఆయన కృతులు ఆంధ్రరాష్ట్ర మున గానము 

వేయ: బడుచున్నవి. వారి శరాస్ట్ర్ర గానము” వేరు విననివా రుండరు 

సీతారాముమూా రి చౌదరిగారు మహాత్ముని “ఆత్మకథ” కావ్యరూప 

ముగా సంతరించిరి, అది .ను ప్రసిద్ధము. ఆయన ధర్మజ్యోతి, అమర 

జ్యోతి, పజిగవంట, పెద్దకాపు ఇత్యాదులు యువరసికులకు నిత్యపారా 

యణమున నున్న కృతులు, ~ 

పుజ్ణాకొక్క. బుద్ధి పుట్టు జిహ్వాకు నొక్క. 

రుచి జనించు నంట రూఢయెన 

నరసుతేల్ల మెచ్చ మెజుయింతుం గే తలో 

గమ్ముం దనము మత్కుులమ్మున నలె, 

ఈది చోదరిగోరి నియమము, ఈ నియమము తప్పకుండ కమ్మనీ 

కవిత గల కూూర్పులు మనశిన్నో వొ రందిచ్చిరిం తోెల్లీంటి కవుల 

ధర్మములు వీసమెత్తు కౌదనుటకు ఏ రిష్టపడరు, రన భావ పరిపుష్టమైన 

ధచనానై. దగ్య మాయనలో వలసినంత యున్నది, 'భావ్న నిర్ణువ్షముః 
“1 

న! 
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పలుకుబడి బింక మైిసది, (పాశీమాటలకు (కొత్త పూంగపూయు కూర్చు 

చేర్చు చెదరిగారి శెన్నండో యలవడినది. ధర్భనిష్థకు న దవిస్థమైన 
యితివృత్తము లాయన యీజుకొనం గలవారు. ఉభయ భావలయం 
దును చక్కని సాహిత్యము, సంస్కృ తాంధ శబ్దముల బరువులు, మురు 
వులు పట్లిచూాచ్చి తూచి పద్యములలో నంధానింపం గలుగుటలో నీళా 

రానముమూార్తిక వి చేయితింగిన చతురుడు. సుళిశ్షీత్నులైన కవులు నేంటి 
వారిలో బలుచబడుచున్నా రన్నమాట ఖోందతీకి కోపకారణము 
శా రాదు చౌొదరీగారవలె భారాళముగా. గవిత కట్టు వారు చేరనిశాదు, 

ఈ సౌభాగ్యమునకు. దోడు సౌన్టవము కూడ నుండవలయును, దానికి 
సంస్కృ తాంధ్ర కావ్య పరిజ్ఞాన మేకాళు వ్యాకరణ (ప్రవేశముకూడ 
విధిగా నుండవలసినిది, ఈయుభయను మన సీతా రానుమూ ర్తి చౌదరి 
గారిలో నున్నవి, ఈ యస్తిత్వము చూదుకొని పండిత వులును పీరిని 
గొంవించుచున్నారు. నిద్వత్కవులగు తాడేపల్లి వేం టస్పయ్య శాస్ర 
గారితో. గాభిదొనత్రయము చౌదరిగారు పొఠమువేసిరి ఆయన 
యాభార్యక ము పరి భానజీవితమున కొక మేలిదారి నగపణీచిన దన 

దచ్చును. ఈ కృతజ్ఞత చొదరగారిలో నున్నది, 

ఏక శ్లోక రవొన్య బోధనముఖే నెన్వాండు శిస్యున్ సుధీ 
లో శా గ్రోసరుంజీయు నవ్విబుధు గొల్తుకా వెంకటప్పార్యు న 
సోక శ్లోక మయుూఖరాజదఖిలాకున్ రాముగాథామ్ళ ళా 
ఖ్యాక్ (గంథనుతిల్లీ కొ జనకు మచ్దెర్వాణ భాపూాగురుకా 

౧గ్రిం లో పీరు ఉధియభోసాప్రపీణ పరీశ్సలో ను త్రీర్హీత నంది 
నారు చిట్టిగూడూరు పాథకాలలో పఫీరికి గురుత్వము చెలసీసే 
(శ్ర దువ్వూరి చేంకటరనుణ ఇస్ర గారిని గూర్చి క ఆళ్ళ కథ అతో 

నిటులు న్హుతి చేయుచున్నారు, 
J 



తుమ్మల నీళాశరామవమూ రి చౌదరి రక్తి 

ళం శబ్దళాస్తాది లక్షణ సంపదాయ 

మెవ్యం 'జెతగించి నాకు నయ్యిద్ధ చరితుం 

(బస్తుతించచెదం బుంభాన పద్భజూత 

రమణి దువ్య్యూ గరి వేంకటరమణ శాస్త్రీ ౧) 

ఈ యుదాహరణము లెంను కనంగ్యా సీతారామ మూరి చౌదరి 
గారు గాలిచదువు చదివిన వారుగాక గుగుకుల క్షీ ష్రులై శాభాదుల 

యందు గృత పరిశ్రము లనుటకు - వా న్తవమునకు, నారియే పద్యము పట్టి 
నను ఈవివయము వెల్లడి యగును “ ఉభయతోముఖ గవాయుత 
దాన ఫలదాటత్రి” “దేశభక్తి పదవీ నదవీయనసి ”” * త_చ్చృవణ సాహితి 
దుక క మెట్టి వారికిన్ ”” _ * పుంవపు రీడ్యమాన క 6 (శ్రద్దధానుండు కా 

“ రామాభిథానపు న్నిర యార్చీరంగ ” - ఇత్యాదులై న రవాన్యములు 
ఛిశ్చి తునకుంగాని తెలియనివి. ఇట్టివి చౌదరిగారు కృతులలో వందలు 

వాడీనారు, అట్లని శీవల (ప్రయోగ వ్యా మోహము కలనారే యను 

ఫొనరాదు, రసదృష్టిలోం జొదినను వారి రచనలకు మంచి స్థానమున్న ది, 

శయ్యా సౌందర్యము మందిడి, భాననయు గంభీరమైనది. ఆ వేశమును 
(ప్రశంసనీయ మెనది. పోకడలు ధర్భనిష్టానిస్థి తము లయినవి, ఇం వారి 

ధోరణి యెటు, లుండును |) అందులో, నిండుగా. చెలుంగుం డనమును 
వలచిన రచయితలు చౌదరిగారు, పరథాషూ-వేష సంస్కార 
సంపర్క_ములు బొత్తిగా నీయనకు నచ్చవు. జాతీయ మైన పరమ 
ధర్మము నీయన దివ్యమం(క్రముగా నుపాసించుచున్నారు. ఆయన 
చాష్ట్రగానాదులు దీనికి. దార కాణగా, నిలంబడురచనలు, వేత 

జీవులు అదర్శజీవులు, శిథిలశ్లే త్రములు - - ఇవన్నియు ఛౌచరిగారి కఏతా 

నాహినీ పూరములో. బరిప్తూతములగు వస్తు న్హువులుః 
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అమ్మ తల్లులవంటి యావు లింటింటిలో. 

గదుపులై యమృతంబు సిదుక(జీసి 

కండబటుకము సూసి కొండలై నను మోసి 

కలుము లందిద్భుగిత్తలను బెంచి 

పనిముద్దుగాని సంపద ముద్దుగాదన్న 

జీపసూ తను శిర సావహించి 

గొడగరి వడ్రంగి గోసంగి కనుదోయి 

న్య రేఖలకు జాదన్యొసర్చి 

కదురుగలచోటు క వ్వంబు కదలుచోబు 

క ఆవులకు ధనమ కితువుగా నెటింగి 

'త్య్యాగమున కాశ్రయము కర్ణ యోగి వగు మొ 

గీర్తిగనవయ్య భారత శే త్రజీవి ! 
# 

జెబ్బులివంటి మా తేలుగుపీడ్డ మగంటిని "మున్న సతీముకా 

బొట్బలికోటలో నుదీకి పొంగి సరానుల ముంచిముంచి త 

బ్నిబ్బూనరించి జా త్రవుల బిట్టుపొగడ్త్హల. గాంచ దా) జగం 

బబ్బురమంద నాంచిళొనదా? శరదిందునికాసక్షీర్తులక౯ా, 
* 

కన్మునినాటలాడి నయగారము సూపినమ్మాతంజద్చు పే 
ద్దమ్ముల సాయకి త్వ మినునుంత సహింసండు తెల్లుభీడ్ల; ణా 

ర్యమ్బ్ఫు సమంచితెశయపసరంపర బట్టు విలార్చు నీత క్ర 

(కుమ్మురుచున్న వాం; డతనికోంక 'లెన్నటికిన్ ఫలించునో! 

ఈ తీరయిన జాతీయా నేశముగల కవులు తక్కువ. ౧౯౨౩ ౨లో 
సన్నుల నిరాశరణోద్యిమమున మన చౌదరిగారు జరిమానా శిల 
శరిటెను. అదిగాక, గంటూరుజిల్లాకాంైను. సంభుకబులో ఏరు 
Rr wm జ mee 



తుమ్ముల సీళొారామనుూ క్షి చౌదరి కట్ 

ప దేండ్లఫాటు సభ్యులై జాతీయ (పబోధము గావించినారు. రాట్నము, 

గాంధి అన్న SIND పంజాబువధలు భారత మూత ఇ త్యాదిశీర్షి కలతో 

పీరు రచించిన పద్యములు తెలుంగు చదువరులకు సువరిచితములు, వీరి 

యాదఠళ్శములకుం దగినటులుగా మహోత్ముుని యాత శభ మధురమైన 

"కావ్యముగా సంతరించినారు. ఈరచన లిటులు సాగించుచునే దుగ్గిరాల, 

చాపట్టు, నిడు[బోలు, అప్పికట్ల మపోానస్కూళ్ళలో నాం(ధ్రో పాధ్యాయ 

పదవి నిర్వహించి శిష్యుల నెందజనో దిద్దినారు.  (పకృతము వీ రుపా 

ఛ్యాయ పదవియంచే యున్నారు, 

ఈయభినవ తిక్కననుగన్న తలిదండ్రులు ధన్యులు, చాదరిగారితం। డి 

నారయ్య ధర్మజో రతిః ఆయన శీలనంపద శాశతే మైన కృతిగా సంతరించి, 

యీపుత్రుండు మనకిచ్చెను. జసకునిప్తై తనయునకు ౯ గల భ క్షి గారవము 

లశీకాక్క నీతి నిషస్టావిశేషమునకు, రసభావ సౌస్ట్రవములకులహూడ 

_“ధర్మ్శజ్యోతి తారకాణమైన కావ్యము. చాదరిగారు తండ్రినిగూర్చి 

యిటులు (వాయు చున్నారు ప్ 

చదువకయున్న నేమి బుధస త్త ము లుబ్బం/ నర భానసనం 

పద వికసింప భాగవత భారతముల్ వివరించు; హృద్యముల్ 

తదమలకావ్యవద్యములు ఛారణ కగ్గముచేసి చేన వేల్ 

చదువునతండు ; త(చ్చవణ సాహితి దుశ్శక మెట్టి వారికీన్ 

. మక్కువమై కొండికనా. 

డక్కఆగల య ; లేనియప్పుడు నొణపొ 

చక్కట్ల దండ లాతీ(డు 

పెక్కులు మన్న దుల వృదయపీరికం జుస్పైన్* 

సౌజన్యవారా ర్రియగు “తుమ్మల” కవికి ౧౮౮ లో, కనకాభిపే.క 

గౌరవము జరిగిన సందర్భమున (శ్రీ కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి యధ్య 

శ్ష్రుడుగా విప్పిన హృదయ మిట్లున్న దిం 
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“మన చౌదరి యత్మిపాగములశై భంగపసాటు'చెంది తలనోఃకి 
కొనుచు బలాత్మొ_ర పద (పయోగములుజేని, యర్థము సనుసగించి 
పదములు వాడక, పద ముల: బట్టి యర్థ మును వంఫృలు వెట్టి పంగంజీయు 
నీరనుండుగాండు, భావన నుసర్లళముగా (బవహీంచు చందాన (వాయు 
మవానీయుండు. యతి పదొదియం జే న! మధ్యముసను సొసలు 

(వాలును, (పొనమునగు యతికినై పద్య :సు నడక నినీచి చాటవలసిన 

యిబ్బంది లేకు. అర్భయినుబట్టి పదములు పవనులలో లీన మెనరీతిని 
యత్మిపాసములు ననాయానముగ స్మపయత్న ముగ, స్వచ్చంద ముగ 
వచ్చి చేరు చుంకును ఈసీ ద్ధి యందు. (టైసిన్టుండు తిక్కన. ఈవ 'గమున 
తిక్కన్న శో సజాతీ ముంై'న వాడు మేళ చొదరి. అనగా. సరి 
సమానుండని యలిక యో క్రి బలికి ప్రమానము  'జేను, అవర్షమున 
నగ్రాసనత్యము లేశున్నను నాసనన్వము కలవాడని నామనవి”” 

తత సవితి తపన తె నతన 

సరస్వతీ సనర్ (పెన్ రాజమహేంద్రవరము - 1950 




